SVETOPISEMSKI
GLASNIK

DRUŠT VO SVETOPISE MSKA DRUŽBA SLOVE NIJE

Advent 2018

UVODNIK
Dragi prijatelji Božje besede,
leto se poslavlja in prav je, da se ob tej priložnosti
zahvalimo prav vsakemu izmed vas za naše partnerstvo
v Božji besedi. Hvala vam za vse molitve, ki ste jih
namenili Svetopisemski družbi, in za vsak vaš dar, ki je
omogočil, da sejemo semena Božje besede po Sloveniji.
Kot veste, je naš cilj, da bi Sveto pismo prišlo do vsakogar in da bi doseglo in preobrazilo ljudi v naši ljubi
deželi. Verjamemo, da jim lahko pomagamo, da preko
Božje besede gradijo neposreden in živ odnos z Jezusom.
Medtem ko iščemo nove poti, da bi ljudem omogočili
srečevanja z Besedo vsak dan, smo pripravljeni iti tudi
do zadnjih kotičkov Slovenije, pravzaprav kamorkoli
nas Gospod pošlje. Želimo ostajati orodje v Njegovih
rokah.
Samo skupaj z vami, dragi podporniki in dobrotniki,
lahko prevajamo in širimo Božjo besedo ter opremljamo in spodbujamo ljudi, da postajajo Gospodovi

Ta Bog je za nas zmagoviti Bog,
pri Gospodu Bogu je izhod iz smrti.
— Psalm 68,21

učenci. Tudi Slovenija je ogromno področje, kjer
mnogo ljudi išče Boga. Ker zaupamo in vidimo sadove
Njegovega dela, vemo, da ga tudi najdejo. Hvala vam,
ker vse to omogočate.
Predvsem pa zahvala našemu mogočnemu Bogu, v
katerem je vse veselje in vsa moč, ker daje svojo
Besedo, da bi zaživela v srcu vsakega človeka ter nas
opogumljala in vodila po Njegovi poti.

— Eva Strajnar,
dobrodelna dejavnost in projekti
Svetopisemska družba Slovenije

IZ ŽIVLJENJA SVETOPISEMSKE DRUŽBE
PREVODI

PROJEKTI

v sodobni jezik smo
prevedli Matejev evangelij,
uredniško smo popravili
Jubilejno izdajo

trenutno je aktivnih
5 misijonsko naravnanih
projektov

MOLITVENI PARTNERJI

VŠEČKI

molitveno nas podpira
179 ljudi

Število všečkov na naših
FB straneh: 12447

SVETOPISEMSKI
MARATON IN
MINI MARATONE

PODARILI STE

45 celih Svetih pisem ter
161 Novih zavez in evangelijev

je obiskalo
več kot 2000 ljudi

EKIPA SE PREDSTAVI
Smo dinamična in zelo aktivna ekipa. Radi skupaj molimo in odkrivamo, kako Gospod dela preko nas, sploh v naši
različnosti, ki nas zelo bogati. Smo malo občestvo, pripravljeno na vse izzive, preko katerih nas Gospod kliče v svoj
vinograd. Hvala, ker molite za nas.
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EV A ST RA JN AR

Dobrodelna dejavnost

in projekti
katoličanka

Svetopisemska družba
mi predstavlja prostor
ljudi
pristne vere, s katerimi
skupaj vabimo Slovence,
da
preko Božje besede spo
znavajo Boga in mu sled
ijo.
Dragoceno mi je, da se
pri delu medsebojno
povezujemo vsi kristjan
i in ustvarjamo občestva
iz
katerih naprej raste Kri
stusova cerkev.

evangelijski kristjan

Hvaležen sem, da lahko darove,
ki
mi jih je Bog dal, uporabljam tu,
prek Svetopisemske družbe.
Z ustvarjanjem lepih reči – obli
kovanjem Svetih pisem in drugih tisko
vin
Svetopisemske družbe – smem
služiti
Njemu in Slovencem.

foto: Rok Pisk, cleopas.si

s. ME TK A KO S FM M

SVETO PISMO SPREMENI ŽIVLJENJE
GOSPOD, VATE ZAUPAM

Na takšno vprašanje ne morem in ne znam sam iz
sebe odgovoriti, če bi kaj takega poskusil bi verjetno
pametoval bodisi z literarnega, umetnostnega ali
kakšnega drugega »vzvišenega« vidika. Za kaj takega
gotovo nisem prava izbira. Ti vidiki me tudi ne zanimajo.
Zato sem Gospoda prosil, da skupaj odgovoriva na
povabilo. S tem vprašanjem sem odprl Sveto pismo
in naslednji stavek me je nagovoril: »Tako naj bi
tvoji sinovi, ki si jih vzljubil, Gospod, razumeli, da
človeka ne more nahraniti pridelek zemeljskih
sadov, temveč da tvoja beseda ohranja tiste, ki vate
zaupajo« (Mdr 16,26). Ta stavek me je nagovoril in
sprožil drugačne občutke od drugih, ki so bili v
tistem času prevladujoči. V tistih dneh sem prebiral
in premleval knjigo Janisa Varufakisa »Analiza
vzrokov za gospodarsko krizo 2008 – Globalni
Minotaver«, ki me je kot ﬁnančnika močno pritegnila. Ob prebiranju te knjige nisem mogel biti indiferenten do dogajanj in svetovnih gibanj, ki nam izrazito določajo življenje. To kompleksno razmišljanje
mi je bilo težko nadomestiti z neko na prvi pogled

oddaljeno latovščino iz drugega sveta. Pa vendar me
je svetopisemska Beseda zavarovala, vnesla poenostavitev bivanja in bila onkraj prejšnjih miselnih
procesov. Pokazala je na odnos, mi v njem dala
vodilo in obljubo, ki je presegla vsakršno analizo in
izolirano idejo, kateri bi sledil. V njej pokaže, da ve,
kaj so moje potrebe in vir življenja. Ta Beseda mi je
nasprotno od dobre knjige potešila iskanje, nemir;
me razbremenila in usmerila na vsakdanje. Tekmovalnost, vznemirjanje in strah, da ne bom(o) imel(i)
pridelkov in zemeljskih sadov, je v hipu segrel in
stopil neznaten sončni žarek (Mrd 16,27). Kako
čudovito spoznanje, ki mi prebuja prošnjo in molitev; Gospod, Vate zaupam.
Najin pogovor se pri tem ni končal. Mogoče je Gospod
nadaljeval, da bi me spomnil na bolj oprijemljivo
osebno izkušnjo, in da ne bi ta zapis končal zgolj na
»abstrakten dojemanju«. Spomnil me je, da je ravno
nekje dvajset let, odkar sem bil operiran za rakom. Ne
bom opisoval tistih dramatičnih in težkih časov zame
in za družino; kot zgolj, da sva takrat z ženo imela še
čisto majhne otroke in da se je vse čudežno razpletlo.
Ko nikjer ni bilo zagotovila, da bi lahko stopila na
nekaj, kar bi zdržalo in obstalo. Ko ni bilo pravih
odgovorov, je Gospod spregovoril in nagovoril. Svojo
zvestobo zakramentu zakona po izpričal, ko je spregovoril ženi, ki je bila polna vprašanj in soudeležena v
mojem ﬁzičnem trpljenju. V tisti nemoči je odprla
Sveto pismo in Gospod ji je spregovoril po psalmistu
(Ps 118, 17): »Tvoj mož ne bo umrl, ne, živel bo in
pripovedoval o Gospodovih delih«. Te Besede mi je
sporočila, in oba sva jim zaupala in sprejemala, kar je
sledilo.
— Jovan Lukovac, član Upravnega odbora

foto: Matic Jelovčan, mjd.si

Sčasoma sem spoznal, da me Gospod spremlja, še
preden sem se tega zavedel. Da ima neposreden
odnos z menoj, se jasno kaže tudi po njegovi Besedi,
ki ni abstraktna, ampak zelo konkretna za moje
življenje. Ta odnos ni nedoumljiv in skrivnosten. Je
sestavljen iz preprostih razodetij za moje življenje.
Upam si celo reči, da se po izbranih svetopisemskih
besedah On sam utelešuje v meni. Mogoče bo kdo
pomislil, kaj fantaziram in pametujem? Zato bom
konkreten s primerom izkušnje, ki se je zgodila po
povabilu, da zapišem nekaj besed na temo, kaj mi
Sveto pismo pomeni.

NAPOVEDI IN NOVOSTI
SVETOPISEMSKI MARATON

Prijave za osrednji maraton in na mini maratone so že odprte. Prijavi se na strani: www.svetopisemskimaraton.si ali pa
pokliči 01 430 62 40. Ne skrbi, samo pridi.

BOG JE LAHKO TUDI NA EKRANIH
Ko je Jezus postal človek, se je približal ljudem. Vstopil je
v njihove bolečine, veselje, upe in strahove. Vstopil je tja,
kjer so ljudje bili. Kot dobri pastir se ni zadrževal v staji,
ampak je stopil na pot, iskat izgubljene in oddaljene.
Naša spletna stran je doživela temeljito prenovo prav v
tem duhu.
Želeli smo ti ponuditi vsebine, ki ti bodo pomagale v
polnosti vstopiti v Sveto pismo, prepoznavati odrešenjsko
sporočilo za tvoje življenje. Od povsem osnovnega
spoznavanja prek poglobitve vse do tega, da ti pomagamo
pri oznanjevanju.
Pokukaj na www.svetopismo.si

NOVA VIZIJA SVETOPISEMSKEGA MISIJONA
Eden izmed pomembnejših sadov leta, ki se izteka, je
priprava novega strateškega načrta Svetopisemske družbe.
V pripravo, ki je trajala skoraj leto dni, je bila vključena vsa
naša ekipa, ves Upravni odbor in predstavniki naše
mednarodne zveze.
Proces, ki je združeval različne vidike zbiranja podatkov, projekcij, analiz, premišljevanja Božje besede in
molitev, je utrdil zavest, da želimo še več poudarka nameniti svetopisemskemu misijonu, katerega cilj je, da bi se

prek Božje besede vsak človek srečal z vstalim Kristusom.
Pomembna razsežnost novega strateškega načrta je
vizija o »duhovni rasti« s Svetim pismom v treh nivojih:
okušanje, poglobitev in posredovanje Božje besede
drugim. Gre za pot duhovne rasti, v katero smo lahko
vključeni vsi kristjani in v katero lahko smiselno razporedimo vse naše projekte, prizadevanja in delovanja. Vse to
bomo uresničevali v partnerstvu z vsemi Cerkvami.

Poslanstvo Svetopisemske družbe Slovenije je
razvijanje dejavnosti v zvezi s Svetim pismom,
da bi Božja beseda lahko dosegla,
izzvala in preobrazila
življenja vseh ljudi.

HVALA VAM, DRAGI DOBROTNIKI
SAJ SEM REŠEVAL PONIŽANEGA, KI JE KLICAL NA POMOČ (JOB 29,12)
Gospod rešuje tudi tiste najbolj osamljene in
ponižane ter prihaja na pomoč vsepovsod,
tudi v zapore. Nekdo, ki je svoje srce po
mnogih letih predal Gospodu in prejel
Sveto pismo v dar, je zapisal:

»Vljudno in od
srca se vam za
hvaljujem, ker
pismo in omogoc
ste mi poslali
ili,
Sveto
povezavo z Ocet da tu, v zaporu, v težkih tr
enutkih ohranj
om. Bog povrni
am
.«

foto: Matic Jelovčan, mjd.si

ZAKAJ DAROVATI ZA BOŽJO BESEDO?
Podariti ali kupiti knjigo je najlepše darilo najprej sebi,
potem pa tistemu, ki mu jo podariš. Podariti Sveto pismo, v
katerem je zapisano ljubezensko pismo Boga človeku –
meni, tebi, njemu – je najlepše, kar lahko podarim. Tako
tistemu, ki ga imam rada, ki ga spoštujem, pa tudi tistemu,
ki ga ne poznam, pa vem, da si Bog želi, da bi bral in živel
Njegovo sporočilo, ki ga ima za vsakega izmed nas. Želim
si, da se širi Božja beseda in oznanilo veselja in ljubezni,
zato darujem svoj čas, denar in talente Božji besedi.
— Katarina Zupančič

TUDI OTROCI Z VESELJEM PREBIRAJO SVETO PISMO
Na nas se je obrnila mamica Vanja: „Pozdravljeni, najprej
vam želim lepo prvo adventno nedeljo. Zanima me, ali
imate mogoče kakšno poškodovano Sveto pismo, katero ni
za prodajo, ker bi ga potrebovala za svojega sina? Hčer, ki
gre drugo leto k birmi, je dobila mojega, sedaj pa bi ga rad
imel še sin, ki pa ga zelo rad prebira, gre pa k svetem obhajilu drugo leto. Pa sem razmišljala, da mu ga kupim za
Božič, pa mi ne znese, če pa imate kakšnega poškodovanega in mi ga date po simbolični ceni, pa bi mi šlo skozi,
prosim.“

Pozdravljamo željo mladega fanta, ki želi brati Sveto
pismo, zato smo mu poslali čisto novo Sveto pismo, ki bo
lahko samo njegovo. Želimo mu, da se njegovo navdušenje
in branje nadaljuje ter da ga bo Božja beseda vodila na
vsakem koraku.

Hvaležnost in naša molitev gresta
vam, dobrotniki, ki to omogočate.

NAPRODAJ
POPOLNOMA NOVI OVITKI IN VELIKOSTI SVETIH PISEM
V našo knjigarno so ravno prišla nova Sveta
pisma! Izbirate lahko med kar sedmimi
izdajami. Med novimi izdelki najdete žepne
izdaje (z zadrgo ali brez), končno pa tudi
Sveto pismo s povečanimi črkami za vse tiste,
ki vam je drobna pisava običajnih izdaj
premajhna.

Sveto pismo
mali žepni format
z zadrgo, jeans
29,50 €

Sveto pismo
mali žepni format
z zadrgo, jeans
29,50 €

Sveto pismo
v večji pisavi
42,50 €

Sveto pismo
mali žepni format,
trda vezava
18,00 €

Sveto pismo
mali luksuzni
žepni format z zadrgo,
25,00 €

Sveto pismo
žepni format
z zadrgo
29,00 €

Sveto pismo
žepni format
z zadrgo, brez DC
29,00 €

Brezplačno za člane!
Darila, ki jih lahko vsi člani prejmete brezplačno
ne glede na nakup (samo ob osebnem dvigu v
knjigarni Svetopisemske družbe,
ponedeljek – petek, 8.30 – 16.30):

knjižica Modrost prerokov
paket štirih Stenskih zemljevidov svetopisemskih
dežel (60x85 cm)

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

