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Kruh Božje besede
za Zambijce
»Kristjan brez Svetega pisma
je kot peč brez ognja ali hiša brez temeljev…«
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p. Miha Drevenšek

Kruh Božje besede za Zambijce
Letos obhajamo že enaindvajseto nedeljo Svetega pisma. Ob tej priložnosti želimo pri Svetopisemski družbi Slovenije
spomniti na Jezusove besede: »človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4). Ob
katastrofah in drugih perečih problemih sodobnega sveta kristjani pogosto pozabljamo na temeljno dejstvo, da ljudje v
nesreči potrebujemo tudi duhovno hrano, ki nas tolaži, nam daje smisel in vliva upanje.
Zato ob nedelji Svetega pisma skupaj z Misijonskim središčem Slovenije izpostavljamo veliko lakoto po Božji besedi, ki se pojavlja v Zambiji. Slovenski misijonar p. Miha Drevenšek se na nas Slovence še vedno obrača s prošnjo za
pomoč v obliki Svetega pisma. Takole pravi: »Kristjan brez Svetega pisma je kakor peč brez ognja ali hiša brez temeljev.
To se dogaja med nami te dni, ko je Sveto pismo v jeziku Bemba, ki ga govori kar šest milijonov ljudi in je bilo natisnjeno
pred štiridesetimi leti, pošlo že pred tremi leti«. V tiskarni, ki jo vodi njihova minoritska provinca, bi radi ponatisnili
pet tisoč izvodov Nove zaveze in pet tisoč izvodov celotnega Svetega pisma, ki ga bodo razdelili med domačine. Tisti,
ki imajo možnost plačati, bodo to Sveto pismo dobili po znižani ceni, katehisti in ubogi, ki v svojem uboštvu pogosto
nimajo še za telesno hrano, pa ga bodo prejeli brezplačno. Ta količina bo zadostila nujnim pastoralnim potrebam do
prihoda novega ekumenskega prevoda v vsakdanjo govorico jezika Bemba, ki bo v okviru svetopisemske družbe v
Zambiji predvidoma pripravljen v treh do štirih letih.
»Obrnite se k meni in rešite se, vsi konci zemlje, kajti jaz sem Bog in drugega ni« (Iz 45,22).
Iskrena hvala za Vašo pomoč pri širjenju Kristusove vesele novice!
dr. Marijan Peklaj

Benjamin Siter

Svetopisemska družba Slovenije,
predsednik

Svetopisemska družba Slovenije,
dobrodelna dejavnost

Z vašim darom 10 € boste najrevnejšim omogočili brezplačen izvod celotnega Svetega pisma,
z darom 5 € pa omogočate marsikomu brezplačno Novo zavezo v jeziku Bemba.
Želite redno darovati za svetopisemsko delo?
Prijavite se na naši spletni strani www.drustvo-svds.si/dobrodelno (na voljo so tudi drugačne oblike sodelovanja)
ali vsak delavnik na telefonski številki 01/430 62 40.
Ste morda tudi vi v stiski in bi želeli tolažbo Božje besede?
Pišite Svetopisemski družbi Slovenije na e-naslov dobrodelno@drustvo-svds.si ali pokličite na telefonsko številko 01/430 62 40.
Navodilo: V desnem delu položnice vpišite izbrani ZNESEK, vaše IME s priimkom, NASLOV in KRAJ s poštno številko.
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