
»Kajti kakor novo nebo in nova zemlja, 
ki ju narejam, da stojita pred menoj, 
govori GOSPOD, tako bosta stali vaše 
potomstvo in vaše ime.« 

— Izaija 66,22

UVODNIK

DRUŠTVO SVETOPISEMSKA DRUŽBA SLOVENIJE Advent 2019

S V E T O P I S E M S K I  
G L A S N I K

Dragi prijatelji Božje besede,

leto se počasi izteka in advent je tu. To je čas, ki naj bi 
bil poln upanja, ljubezni, hvaležnosti. V potrošniški 
družbi, kjer bi nam vsak rad nekaj prodal ali pa nas 
prepričal v Božička ter raznorazne čarovnije, je prav, da 
se spomnimo resničnega razloga za naše upanje. Čeprav 
namreč živimo v tem svetu, nismo od njega (Jn 15,19).

Ko se je ta Beseda, ki je sam Stvarnik vesolja, učloveči-
la v meso (Jn 1,9-13), je prišla na svet v človeški podobi, 
podobi vsakega od nas. Božji Sin ni prišel na belem 
konju iz nebes, da bi ga slavilo vse stvarstvo v strahu in 
trepetu. Ne, prišel je kot dojenček, kot nemočno dete 
– Bog, ki se je naselil v človeku. Jezus Kristus, Emanu-
el, Bog z nami. Ta Kristus, ki je končal svoje življenje, 
bil križan za nas in ponovno vstal, da bi nas odkupil in 
odrešil.

Ne bodimo torej od sveta. Spomnimo se Nanj. Na 
otroka, ki ne le, da predstavlja upanje odrešenja, 
ljubezen in vse kar je dobrega, ampak to tudi je. 
Ne obračajmo se torej k malikom tega sveta, ampak 

obrnimo svoje oči na to čudovito nemočno dete. Hva-
ležni bodimo za vsa velika Božja dela. Verujmo, tako 
kot sta Bogu po angelu zaupala Marija in Jožef. Bog je 
namreč z nami, če ne več v telesu, pa v duhu.

V teh dneh, ko se spominjamo teh čudovitih dogod-
kov, vam sodelavci Svetopisemske družbe Slovenije 
želimo obilje Njegove bližine in resničnega veselja, ki 
naj vas spremlja in prevzema vsak dan znova.

Matic Jelovčan
Grafično oblikovanje, 

zunanji sodelavec Svetopisemske 
družbe Slovenije

Dragi prijatelji Svetega pisma, 

želimo vam zavedanja, kako močno smo zapisani v Božji 

imenik. Gospod prihaja za vsakega izmed nas, da nas reši. 

Naj ga naša usta slavijo in hvalijo. 

Blagoslovljene božične praznike, 
vaša ekipa Svetopisemske družbe



NEKAJ PRETEKLIH DOGODKOV
Naše poslanstvo je, da bi Sveto pismo prišlo do vsakogar. Želimo si, da bi poleg tega, da človek ima Sveto pismo, vsakogar 
opremili za rokovanje z njim. Spodbujati želimo, da se preko Svetega pisma vsak osebno sreča z Gospodom. Preko različnih 
projektov odgovarjamo na potrebe našega časa in udeležence vabimo, da vstopijo v knjigo vseh knjig in vse svoje poti 
naravnajo Nanj, ki daje srečo in svobodo. 

Večer s študenti v Študentskem domu na Viču
"Bog me ima rad takšnega kot sem", je bil naslov večera s študenti v 
Študentskem domu na Viču pri bratih frančiškanih. Je kar težko 
verjeti, da je za Boga zmeraj tako, a prilika o Usmiljenem očetu to 
potrjuje. Če boš danes kdaj podvomil v njegovo ljubezen, se spomni... 
On te vedno ljubi takšnega kot si. Pa ne pozabi to podeliti še s kom.

Stati 'n obstati
Oktobra smo bili večkrat na terenu, tokrat s stojnico na Stati 'n obsta-
ti fest v Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto v Ljubljani. Ob 
super podpori glasbenikov, ki so vseskozi skrbeli, da se je po parku 
razlegala pesem Gospodu, smo številnim dijakom, študentom in 
ostalim mimoidočim predstavljali aplikacijo YouVersion in seveda 
najnovejši prevod Matejevega evangelija v okviru projekta Življenje z 
Jezusom. Bilo je odlično! Ogromno pogovorov, oznanjevanja, nekate-
ri so se s Svetim pismom srečali tudi prvič. Lahko rečemo, da smo 
posejali seme na raznovrstno zemljo, nekdo, nekje ga bo zalil, Bog pa 
bo po svoji milosti dajal rast ob nam neznanem času!

Hvala društvu Zveš za vsakoletno vabilo! Največja zahvala pa gre 
našemu Očetu – za vse mlade, ki so odprli srce za Božjo besedo!

Življenje z Jezusom gre naprej
V oktobru smo na Svetopisemski družbi Slovenije en teden imeli na 
delovnem obisku strokovnjakinjo in svetovalko za prevajanje iz Zdru-
ženja svetopisemskih družb dr. Marijke de Lang. Pregledovali smo 
obstoječe prevode projekta Življenje z Jezusom ter nove prevode v 
nastajanju (1 Pt). Delovno srečanje in čas, ki smo ga preživeli skupaj, 
so nam dali novega zagona, še bolj dvignili kakovost našega dela in 
nas opogumili za nadaljnje korake. Hvaležni!

Naj gre Beseda med mlade
Oktobra smo lepo sobotno dopoldne preživljali v dobri družbi s 
skavtskimi voditelji iz cele Slovenije – bilo jih je več kot 150! Spozna-
vali smo aplikacijo Sveto pismo –YouVersion, ki ima po celem svetu 
že več kot 390 milijonov uporabnikov in je popolnoma brezplačna! 
Ste si jo tudi vi že naložili na svoj telefon?

Mladi so z navdušenjem sprejeli, da imajo lahko Sveto pismo vedno 
pri roki in da jim aplikacija omogoča tudi druženje ob Svetem pismu. 
Naj bo njihova aktivnost, ko se bodo povezovali tudi prek aplikacije, 
blagoslovljena.

IZ ŽIVLJENJA SVETOPISEMSKE DRUŽBE



POT, KI MI JO BOŽJA BESEDA TLAKUJE VSAK DAN ZNOVA 

Tilen: »Ko pomislim na Sveto pismo, se spomnim na avtobus in obratno. 
Ja, Sveto pismo berem na poti v službo. Skupaj s preostalimi mladimi, ki 
se drenjamo stoje ali sede, gledam v ekran telefona. Razlika je le v tem, da 
moj zaslon prikazuje dnevno Božjo besedo. Navkljub šundru množice in 
radia, se zmorem potopiti v globine Jezusovega veselega oznanila. Evan-
gelij berem vedno, psalme pogosto, berilo iz Stare zaveze pa redko. Priz-
nam, veliko bolj me nagovarja Nova zaveza in lažje doživim Jezusovo 
ljubezen in njegova povabila k spreobrnitvi srca kot grmenje prerokov. Iz 
prebranega skušam oblikovati sklep, vodilo za tisti dan, manjka mi le še 
preverba. Saj bi lahko bila ta že na poti z avtobusom nazaj iz službe, kjer 
sem v pisarni sam, ampak pravi preizkus življenja po Besedi se navadno 
prične šele doma ter v odnosih.«

Maša: »Sama sem Sveto Pismo prejela v dar v svojih srednješolskih letih. 
Ravno v času, ko sem si ga v tihem hrepenenju tako iskreno želela. Zdi se 
mi, da je moj pogled nanj še vedno podoben … Je konkretno del mene. 
Lahko leži na nočni omarici, včasih, ko kam grem, ga dam v nahrbtnik, ga 
vzamem v roke, grem z njim na sprehod … Božje besede ne berem vsak 
dan in na isti način, saj jo večkrat poslušam pri sveti maši, včasih jo berem 
preko Hozane, spletnega misijona, nagovora po radiu, spet drugič pri 
molitvi, ko se o njej z možem pogovarjava z otroki. Sveto pismo odprem 
tudi v svojih iskanjih, večkrat vzamem listek z Božjo Besedo v kapeli ali 
cerkvi … Božjo besedo imam rada in verujem v njeno resničnost, živost, 
osebnost. Je beseda, ki ji najbolj zaupam oz. ji želim najbolj zaupati. 
Večkrat v življenju se me je po njej Gospod že tako osebno dotaknil, me 
rešil, odprl pot, me osvobodil ali spreobrnil, da iz tega duhovnega spomi-
na lažje živim v veri. Že tako imam rada besedo, zato še toliko bolj Božjo, 
ki je tako konkreten izraz odnosa, ki ga živim z Gospodom.«

Maša in Tilen: »Prisluhneva ji tudi skupaj in si jo prizadevava posredovati 
otrokom, da bi jo vzljubili, po njej odpirali srce Očetu in dovolili preobra-
žati svoja srca v vedno bolj sinovska. Letos odkrivava moč Božje besede 
tudi v skupini z istim imenom (Moč Božje besede), kjer poslušamo nago-
vor ob odlomku naslednje nedelje, ostanemo z Besedo v tišini in si nato 
tudi podelimo, kje se nas Beseda dotakne – konkretno v povezavi z našim 
življenjem. Hvaležna sva, da Božja beseda s svojo močjo preobraža tudi 
najino ljubezen.« 

Pričevanje sta zapisala: Tilen in Maša Demšar
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SVETO PISMO SPREMENI  Ž IVLJENJE



TUKAJ SEM! ADVENTNO POPOTOVANJE PRISLUHNI BESEDI

AKCIJA, SNEMAMO
V novembru smo pričeli s prvimi snemanji v okviru 
projekta Prisluhni besedi – Stara zaveza. Prva knjiga, ki 
bo posneta v avdio obliki, bodo Psalmi. Prepoznate igral-
ca na fotografiji? Bogu smo zelo hvaležni za ta korak, 
priporočamo pa se tudi v molitev.

Adventni čas je pred vrati in na Svetopisemski družbi 
Slovenije smo zopet zavihali rokave in pripravili spodbu-
de, ki ti bodo pomagale globlje doživeti skrivnost Besede, 
ki se je naselila med nami (prim. Jn 1,14).

K temu, da v svojih srcih pripravimo prostor za Jezusa, nas 
vabi tudi geslo tokratne akcije Tukaj sem!

Če ste že spremljali letošnjo postno akcijo, potem vam je 
oblika naših spodbud že poznana: predvaja se avdio 
posnetek svetopisemskega odlomka iz projekta Prisluhni 
Besedi, sledi kratka spodbuda za življenje, nato pa se 
odlomek predvaja ponovno, da se zares vtisne v srce.

Povezava na odlomke te bo vsako jutro čakala v e-po-
štnem nabiralniku. Na prošnjo nekaterih, ki na delo 
odhajate že zgodaj, bomo tokrat odlomke pošiljali že ob 3. 
uri ponoči.

Na akcijo se še vedno lahko brezplačno prijavite tukaj 
www.svetopismo.si/tukaj-sem-adventna-akcija-prisluhni-besedi/.

APLIKACIJA ZA BRANJE SVETEGA PISMA ZA TELEFONE
Dragi ljubitelji Svetega pisma, aplikacija Sveto pismo – 
YouVersion za mobilne naprave je končno na voljo tudi v 
slovenskem jeziku, s slovenskimi prevodi in bralnimi 
načrti. Preprosta, koristna, predvsem pa dobra spodbuda 
za vsakodnevno branje Božje besede kjer koli na poti. Če jo 
še nimate, jo lahko brezplačno naložite v trgovini App 
Store (iOS) ali Google Play (Android), za uporabo brez 
povezave pa si lahko naložite tudi sedem slovenskih 
prevodov (SSP, ŽJ, JUB, EKU, CHR …) ter več kot 1500 
prevodov v drugih jezikih. Vse informacije, videi z navodili 
in prenos: www.svetopismo.si/YouVersion

Vsi uporabniki aplikacije Sveto pismo se lahko na adven-
tno akcijo prijavite pod menujem Bralni načrti, kjer jo 
najdete pod ključno besedo »advent«. Dan začetka nasta-
vite na 1. december, k branju pa povabite tudi svoje prija-
telje v aplikaciji.

Poslanstvo Svetopisemske družbe Slovenije je razvijanje 
dejavnosti v zvezi s Svetim pismom, 

da bi Božja beseda lahko dosegla, izzvala in preobrazila življenja vseh ljudi.

PRENESI 
BREZPLAČNO

BRALNI
NAČRTI

BRANJE ZAPISKI PRIJATELJI TVOJE SVETO PISMO

NAPOVEDI IN NOVOSTI



Ali sploh poznam svojo vero?

Sveto pismo je mnogim opora v vsakdanjem življenju

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

Na nas se je obrnila sestra Štefka, ki v Mariboru vodi več 
skupin za ženske. Nekatere od njih se resnično težko prebijajo 
skozi mesec, od jutra do večera delajo na kmetijah in Božja 
beseda jim je opora ter upanje v njihovem vsakdanjem življe-
nju.

Svetega pisma si ne morejo kupiti, saj »viška« denarja ni. 
Sestra Štefka jim je na srečanjih kopirala besedila iz Svetega 
pisma, da so lahko tudi preko tedna premišljevale o Božji 
besedi.

Prav z Vašim darom pa smo desetim podarili Sveta pisma. 
Njihova hvaležnost je bila neverjetna in resnično ste jim 
prinesli veselje in tolažbo. Božja beseda jim spreminja življe-
nja in prav Vaš dar to omogoča. Zato še enkrat iskrena hvala.

Dragi dobrotniki, zaradi vas se lahko že več kot 6000 Slovencev vsak dan 
srečuje z Božjo besedo preko telefonov. Med njimi mnogo mladih, ki jim je 
Beseda, ki jo imajo zdaj lahko vedno pri roki, bližje in lažje dosegljiva. 
Pričevanje mladega Gašperja Remškarja iz Ljubljane pričuje, kako dobro je, 
da odgovarjamo potrebam današnjega časa in Sveto pismo prinesemo tudi 
na ekrane. Hvala, ker to omogočate.

Pričevanje zavoda Pelikan, kjer smo izvedli predavanje za odvisnike»Že kar nekajkrat sem sam pri sebi razmišljal, ko me je kdo izmed nevernih prijateljev vprašal kaj glede moje vere in mu nisem znal tocno odgovoriti, kako dobro sploh poznam svojo vero? To je bil tudi povod, da sem zacel upo-rabljati aplikacijo Sveto pismo za katero mi je povedal prijatelj Matej ter mi opisal enega izmed bralnih nacrtov v aplikaciji, ki ti pomaga, da odlomek za odlomkom v 365 dneh prebereš Sveto Pismo. Ker sem že nekaj casa razmi-šljal, da bi prebral to Knjigo, sem to vzel kot priložnost in poskusil. Aplika-cija se izkaže kot zelo prirocna, saj imamo dandanes veckrat v roki mobilni telefon kot knjigo, ponuja pa tudi vec razlicnih bralnih nacrtov in razmiš-ljanj o veri za vse vrste bralcev. Za tiste, ki nimajo na voljo veliko casa, pa vse do tistih, ki bi se radi poglobili v veri in molitvi.«

HVALA VAM, DRAGI DOBROTNIKI



Sveto pismo, s trenutno največjo pisavo na slovenskem trgu. Posebej
primerno za lahko branje. Ob strani je tudi indeks za poenostavljeno 
iskanje po vseh svetopisemskih knjigah.

       Cena

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: SI56-6100-0002-2919-216, 
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

Naročila v spletni trgovini svetopismo.si/trgovina, na tel. 01/430 62 40 ali 041/ 629 419 oziroma preko e-pošte na info@svetopismo.si

IZZIV IN POZIV ZA VSE ČLANE!

ŽIVLJENJE Z JEZUSOM

Na voljo v treh zvezkih 
1. zvezek: Lk, Kol, Jak, 1 JN
2. zvezek: Apd, 2 Jn, 3 Jn
3. zvezek: Mr
4. zvezek: Mt (nov prevod)

Cena za komplet

Odličen pripomoček za katehezo je tudi »Življenje z 
Jezusom«, prevod Nove zaveze v sodoben slovenski 
jezik. Prednost tega besedila je v lažjem razumevanju 
svetopisemskega izrazoslovja, zato tudi kateheza lažje 
steče.

NOVO10,00 €
7,90 €

12,00 €
9,60 €

42,50 €
36,99 €

PRISLUHNI BESEDI CD - 3 V ENEM
Zvočni posnetek celotne Nove zaveze v .mp3 formatu na CD-ju. 
Dolžina celotnega posnetka: 19 h 44 min 12 s. Posnetke si lahko naložite tako na telefon 
kot tudi na USB ključ ter jih tako poslušate tako v avtu, ali pa kjerkoli na poti. 

Cena  

Ob koncu leta namenite svojim dragim čudovita svetopisemska darila. Za mlade priporočamo Življenje z Jezusom, 
za zaposlene s premalo časa CD Prisluhni besedi, za starejše in za ljubitelje knjig pa Sveto pismo v večji pisavi. 

SVETO PISMO V VEČJI PISAVI

Dragi prijatelji Svetega pisma,
Ste vedeli, da vas lahko ne stane čisto nič pa ste vseeno dobrodelni? Vsak, ki v Sloveniji 
plačuje dohodnino, lahko podari do 0,5 % svoje dohodnine nevladnim organizacijam, 
torej tudi Svetopisemski družbi.
Takšna donacija ga ne stane nič, saj gre teh 0,5 % sicer v proračun.
Kako to storiti? Preprosto. Pišite nam na eva.strajnar@svetopismo.si ali pokličite na 
041 629 419 in poslali vam bomo izpolnjen obrazec s priloženo kuverto. Podpisani obra-
zec nam boste v priloženi kuverti brezplačno lahko poslali nazaj in tako podprli delo s 
Svetim pismom.
Vsem, ki se boste odločili za namenitev dohodnine, se najlepše zahvaljujemo!
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SAMO DO KONCA DECEMBRA!


