
»Pridi, stvarnik Sveti 
Duh« je znana himna 
v čast Svetemu Duhu, ki 
se še posebej prepeva na 
binkoštni praznik. Bese-
dilo te pesmi deluje tako 
navdihujoče, da je ta že 
nekaj časa del moje vsa-
kodnevne molitve. Vedno 
me posebej nagovori sta-
vek iz zadnje kitice: »Po 
tebi naj spoznavamo Oče-

ta in Sina Božjega in v tebe trdno verujemo, ki izhajaš večno 
iz obeh.« To mi pred oči postavi Jezusove besede iz Evangelija 
po Janezu: »Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso 
resnico« (Jn 16,13).

Sveti Duh nas uvaja v Resnico, on nam daje lekcije iz spo-
znavanja Očeta in Sina v obliki duhovnih uvidov, ki prihajajo 
po branju Božje besede. Spoznavanje Boga je nikoli dokončan 
proces preobražanja našega duha in uma, ki odločilno vpliva 
na življenje vsakega, ki Bogu odpre srce. Samo Bog lahko dá 
življenju smisel. Verjetno pa lahko le malokrat zase zares reče-
mo, da smo odprti za preobražanje po Duhu, Duhu, ki se vedno 
razodeva po Božji besedi. Ključno sredstvo za začetek procesa 
spoznavanja in preobražanja v Bogu je redno prebiranje Božje 
besede. To je izziv tudi za nas, zaposlene v Svetopisemski druž-
bi. Zato se tudi sami aktivno vključujemo v kampanjo »Berem 
Besedo«, kjer s pomočjo tridesetih predlaganih odlomkov iz 
Nove zaveze iščemo in odkrivamo načrt, ki ga ima Bog za Sve-
topisemsko družbo v slovenskem prostoru. Že vnaprej se vese-
limo vsakega od vas, ki se boste s pomočjo teh odlomkov lotili 
odkrivanja načrta, ki ga ima Bog z vami. Več o kampanji boste 
prebrali na naslednjih straneh Glasnika. 

Naj Sveti Duh vse vas, ki imate radi Božjo Besedo in pod-
pirate delo Svetopisemske družbe, uvede v resnico, da boste po 
Njem začeli spoznavati Očeta in njegovo največje darilo – Sina 
Jezusa Kristusa.

Martina Kraljič
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»Če me ljubite, se boste držali mojih zapo-
vedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo 
drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas veko-
maj: Duha resnice, ki ga svet ne more preje-
ti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, 

ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas 
zapustil sirot, prišel bom k vam.«

(Jn 14,15–18)



Berem Besedo

Pobuda za branje Svetega PiSMa

Triindvajsetega marca smo imeli pri Sv. Jožefu v Ljubljani 
občni zbor, kjer smo navzočim članom prvič predstavili 
začetek kampanje Berem Besedo, s katero želimo preobra-
ziti slovensko (ne)kulturo rednega branja Svetega pisma. 
Že nekaj let namreč poudarjamo, da gre pri trenutni go-
spodarski, politični in družbeni krizi za širši odraz duhov-
ne revščine, ki izvira tudi iz t. i. »biblične nepismenosti«. 
To pomeni, da večina ljudi ne pozna, ne bere in ne razume 
Svetega pisma. Med njimi so žal tudi mnogi, ki se prište-
vajo med kristjane, pa vendar niso v živem stiku z Božjo 
besedo, saj jih ta ne nagovarja, ne izziva in ne oblikuje 
njihovih življenj. Odpraviti ta temeljni primanjkljaj v naši 
družbi ne bo lahko. Zato menimo, da bo morala kampanja 
Berem Besedo trajati več let, da bi dosegla svoj cilj – čim-
več ljudi pozvati na pot rednega branja Svetega pisma.

Logotip »Izziva E100«, 
 ki ga je zasnovala organiza-

cija Scripture  Union. Seznam 
stotih odlomkov ter različna 

orodja, ki so razvita v zvezi z 
njimi, uporabljajo Ameriška, 
Britanska, Avtralska in Novo-

zelandska biblična družba.

Postanimo »Sejalci Besede«
Za našo duhovno rast je izjemno pomembno, da svoje iz-
kušnje delimo z drugimi. Zato povabite svoje prijatelje, 
sodelavce in znance, naj tudi oni začnejo s tridesetdnev-
nim branjem. Poleg knjižnega kazala kot preprostega 
pripomočka je za kampanjo Berem Besedo izjemno po-
membno ravno vabilo aktivnim kristjanom iz vseh Cerkva, 
ki že redno berete Sveto pismo, da se nam pridružite in 
postanete »Sejalci Besede«. Vsi kristjani smo namreč ude-
leženi v velikem poslanstvu, ki nam ga je zaupal vstali Go-
spod: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učen-
ce! … In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 
28,19.20) V slovenski družbi, za katero ugotavljamo, da 
je postala misijonsko področje, saj se je že skoraj povsem 
odtujila krščanstvu, je vsak od nas poklican, da je »misi-
jonar« v svojem okolju. Preprost način, kako lahko s tem 
začnete, je, da postanete zagovorniki rednega branja Sve-
tega pisma. To je še posebej pomembno med tistimi, ki se 
prištevajo med kristjane, a te navade nimajo. Povabite jih 
h kampanji Berem Besedo. na Svetopisemski družbi smo 
pripravili dovolj kazal Berem Besedo, da jih lahko podari-
te svojim prijateljem in znancem (dobite jih lahko preko 
prijavnice za »Sejalca Besede« na spletni strani ali pa nas 
pokličete na 01/430-62-40). In oni jih lahko podarijo na-
prej. Le tako bo lahko sporočilo Božje besede preplavilo 
našo deželo! Naj Jezus, v katerega pravimo, da verujemo, 
zares zaživi v naših domovih, v naših srcih! Naj se to po-
zna v našem vsakdanjem življenju!

Trideset dni in sto dni
Bistveni del kampanje v teh začetnih fazah se imenuje 
»Mojih trideset dni s Svetim pismom«. Gre pravzaprav za 
knjižno kazalo s tridesetimi bistvenimi odlomki iz evan-
gelijev in Apostolskih del, ki povzemajo glavno sporočilo 
Nove zaveze. S tem skrajno preprostim orodjem prema-
gamo tisto prvo in najpogostejšo oviro, ko ljudje pravijo, 
da ne vedo »kje in kako« bi začeli brati Sveto pismo. Na 
prvi strani kazala imamo tudi nekaj konkretnih napotkov 
za branje ter spodbudo, naj se bralec s podpisom obve-
že, da bo naslednjih trideset dni vsak dan »obkljukal« pre-
brani odlomek. najprej vas torej vabimo, da se kampanji 
pridružite kot bralci Besede. Ko boste prebrali trideset 
odlomkov, priporočamo, da nadaljujete z branjem. Nasle-
dnji korak je lahko seznam s stotimi najpomembnejšimi 
odlomki, ki se imenuje »e100« (iz angleškega »Essential 

Predstavitev pobude na Občnem zboru in Upravnem odboru

»Človek naj ne živi samo od kruha, 
ampak od vsake besede, 
ki prihaja iz Božjih ust.«

Jezus (Matej 4,4 SSP)

100«) in ki ga uspešno uporabljajo različne svetopisem-
ske družbe po svetu. Vsebuje petdeset odlomkov iz Stare 
in petdeset iz Nove zaveze. Na voljo je na naši novi spletni 
strani http://berem.svetopismo.si. Tam boste našli tudi 
druga orodja, nasvete in pripomočke za branje.

http://berem.svetopismo.si


Binkoštni  apel

PodPrite KaMPanjo »bereM beSedo«

Berem Besedo župniji Dolenji Logatec 

V binkoštnem Svetopisemskem glasniku vas torej ne na-
govarjamo le, da se kampanji Berem Besedo pridružite z 
branjem, temveč vas vabimo, da postanete tudi »Sejalci 
Besede«. Obenem pa vas prosimo, da pri nadaljnjem ra-
zvoju kampanje pomagate s svojim darom. Ta se hitro raz-
vija, saj smo od začetka letošnjega leta, ko smo prvič na-
tisnili knjižna kazala Berem Besedo, razdelili že pet tisoč 
izvodov. Trenutno je pred vami druga različica kazala, v 
prihodnje pa načrtujemo še nadaljnji razvoj gradiv za bra-
nje Svetega pisma. Vseskozi nadgrajujemo tudi vsebine na 
spletni strani http://berem.svetopismo.si, omogočili smo 
prejemanje odlomkov preko e-pošte, na jesenskem sveto-
pisemskem maratonu pa nameravamo celotno kampanjo 
Berem Besedo predstaviti širši javnosti. Do jeseni name-
ravamo posneti kratke videe tridesetih znanih ali manj 
znanih posameznikov, ki berejo svetopisemske odlomke 
iz seznama »Mojih trideset«. Prav tako načrtujemo knjiži-
co s premišljevanji posameznih odlomkov, ki bo olajšala 
približevanje k Besedi.

»Berem Besedo« v župnijah
Pobudo smo začeli predstavljati tudi ob obiskih župnij s 
pričevanjskim predavanjem z naslovom Berem Besedo: S 
Svetim pismom iz tradicionalne k osebni veri. Tako smo 
doslej obiskali župnije Prebold, Trbovlje, Gomilsko, Loga-
tec, Olimlje ter Škocjan. S pomočjo ankete, ki jo izvedemo 
na koncu predavanja ugotavljamo, da se velik odstotek 
poslušalcev z veseljem odzove pobudi in se odloči, da bo 
sledil izzivu Mojih trideset dni s Svetim pismom. Pri tem 
opažamo bistveno spremembo v primerjavi s prejšnjimi 
predavanji, ko ob povabilu k branju Svetega pisma za po-
slušalce nismo imeli konkretnega izziva; sedaj jim seznam 
vnaprej pripravljenih odlomkov precej olajša odločitev. 
Zaenkrat še nismo izmerili, koliko ljudi je celoten izziv 
dejansko izpeljalo.

PriPoročilo »Sejalke BeSede«

knjižna kazala z veseljem deli tudi 
že prenekateri »Sejalec Besede«, 
med katerimi je tudi vodja dru-
žinine knjigarne v Šentvidu, ga. 
karmen kristan. Takole pravi: 

»Marsikdo je vesel take pobude 
k branju Besede, še posebej kupci 
Svetih pisem, ki pogosto ne vedo, 
kako se lotiti branja knjige knjig. 
kazala pa so dobrodošla tudi v 

bibličnih ali zakonskih skupinah 
ker ponujajo primeren izbor za 

skupno premišljevanje in  
odmevanje na Besedo«.

V različnih krščanskih okoljih
Ravno zaradi svoje preprostosti je pobuda »Berem Besedo« upo-
rabna v različnih krščanskih okoljih, kar dokazuje tudi dejstvo, 

da jo je z veseljem pozdravil in nemudo-
ma začel uporabljati tudi naš zvesti član 
upravnega odbora, pastor Krščanske ad-
ventistične cerkve mag. Zmago Godina. 
O pobudi Berem Besedo pravi: »Po moji 
osebni izkušnji in izkušnji tistih vernikov 
naše Cerkve, ki so se ji pridružili – in teh 
ni bilo malo – je to izjemna priložnost 
za sveže doživljanje Boga in njegove Be-
sede! Zato jo toplo priporočam vsem, ki 
želijo poživiti svojo krščansko izkušnjo 
in še bolje spoznati Sveto pismo.«

Mladi na prireditvi 
»Križ kraž mladih«: 

Si upam sprejeti izziv 
»Mojih trideset dni s 

Svetim pismom«?

»Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč 
moji stezi« (Ps 119,105), pravi psalmist. Če 

želite, da Bog s svojo Besedo spremeni življe-
nja ljudi, ki jih morda ne boste srečali nikoli 

v življenju, pomagajte razvijati kampanjo 
Berem Besedo s svojim darom.

http://berem.svetopismo.si
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Nastop zbora Pala

Pobuda »Pustite otroke k meni«
Ob nedelji Svetega pisma konec meseca januarja smo pri-
pravili vseslovensko dobrodelno akcijo Pustite otroke k 
meni, v okviru katere smo zbirali sredstva za Sveta pisma 
in drugo biblično literaturo, ki jo bodo prejeli otroci v 
Albaniji. Ob tej priložnosti smo pripravili tudi prijeten 
dobrodelni večer v Antonovem domu na Viču v Ljubljani, 
ki ga je popestrila glasba sodelujočih zborov, Mladinske-
ga pevskega zbora Pala in Mešanega pevskega zbora Sveti 
Nikolaj iz Litije, ter krajše predavanje g. Alana Kemberja 
iz Britanske biblične družbe, ki je spregovoril o širjenju 
Svetega pisma po svetu. Spregovoril nam je tudi generalni 
tajnik albanske svetopisemske družbe, g. Altin Hysi, ki je 
predstavil podrobnosti bibličnega misijona med otroki 
in mladimi v Albaniji. Tako smo s pomočjo dobrotnikov 
na koncertu in tistih po vsej Sloveniji zbrali skupno 4.140 
EUR. Iskrena hvala vsem, ki ste se odzvali tem pozivu! 

»Kako je Sveto pismo prišlo do nas«
V aprilu smo v tednu knjige skupaj z ostalimi organizaci-
jami, ki se pri Sv. Jožefu na tak ali drugačen način ukvarja-
mo s knjigo, prvič pripravili serijo knjižnih večerov, ki so 
imeli za naslov vrstico iz Svetega pisma: »Beseda je luč na 
moji poti«. Svetopisemska družba je bila zadolžena za pri-
pravo zadnjega večera in tako smo v petek, 20. aprila pri-
pravili dogodek, ki je bil še posebej obarvan z »Besedo«. 
Prvi predsednik Svetopisemske družbe, g. Janko Jeromen, 

nam je namreč sprego-
voril o tem, »Kako je 
Sveto pismo prišlo do 
nas«. Gre za izjemno 
zanimivo predavanje, 
ki je še posebej primer-
no za današnji čas, ko 
se marsikdo sprašuje, 
kako zgodovinsko vero-
dostojna je Knjiga vseh 
knjig. vsem, ki bi želeli 
predavanje »kako je 
Sveto pismo prišlo do 
nas« v vašem kraju, ga 
toplo priporočamo. Po-
vežite se z nami in sku-
paj bomo organizirali 
dogodek.

Mobilna verzija BIBLIJA.net
Precej povpraševanja je že po »biblični« aplikaciji za mo-
bilne telefone in tablične računalnike. Zato smo na sple-
tni strani www.biblija.net pripravili posebno verzijo is-
kalnika, ki je prirejen za »pametne« telefone in tablične 
računalnike. Najdete jo s klikom na gumb [ Mobilno ] v 
zgornjem levem kotu portala www.biblija.net. 

Svetovni molitveni dan zveze UBS
Devetega maja je po vsem svetu potekal svetovni moli-
tveni dan naše krovne zveze Združenih svetopisemskih 
družb (UBS), ko se zaposleni in drugi prijatelji Svetega 
pisma združimo v zahvali za vse dobro, ki ga Gospod dela 
po svoji Besedi, in ga skupaj prosimo za blagoslov in vod-
stvo pri nadaljnjem delu. Na fotografiji so naši kolegi iz 
svetopisemske družbe v Nigeriji.
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