
Svetopisemske družbe po 
svetu vsako leto 9. maja 
praznujejo dan molitve. 
To je priložnost, da se 
zahvalimo za vse, kar je 
Bog naredil prek svetovne 
skupnosti Združenih 
svetopisemskih družb od 
njene ustanovitve 9. maja 
1946, in da iščemo njegovo 
vodstvo pri vseh trenutnih 
prizadevanjih za vsesplošno 
dostopnost Svetega 
pisma. Letos se molitev 
osredotoča na pandemijo 
koronavirusa.
Molitev je napisal generalni tajnik 
Združenih svetopisemskih družb, 
Michael Perreau

Molimo
Naš ljubeči Oče, na začetku novega desetletja prihajamo k tebi polni 
hvaležnosti za mnoge blagoslove, ki jih je bilo deležno delo svetopisem-
skih družb v več kot dvesto letih. V dobrih in slabih časih, v vojni in miru, v 
blaginji in krizah, v veselju in žalosti si bil zvest in si vodil skupnost sveto-
pisemskih družb pri skupnem delu, da bi bila tvoja beseda, ki preobraža 
življenja, na voljo in dostopna ljudem po svetu.

Danes, ko se svet sooča z novim izzivom pandemije koronavirusa, se ti 
zahvaljujemo, da imamo sredi kaosa lahko trdno zaupanje, ker je tvoja 
ljubezen trajna in zanesljiva.

Vsemogočni Bog, v tem času, ko si prizadevamo našim narodom, cerkvam 
in skupnostim prinašati upanje, se obračamo nate s prošnjo za modrost. 
Prosimo te, mazili voditelje naše zveze in posameznih svetopisemskih 
družb, ko iščejo najboljše načine, kako se odzvati na trenutno krizo in na 
to, kar bi ji lahko sledilo.

Molimo za tvoj navdih, ko skupaj iščemo nove, ustvarjalne poti, preko kat-
erih bomo ljudem omogočili živi stik s Svetim pismom. Naj ta prizadevanja 
prinesejo gotovost in tolažbo bolnim, razočaranim, prestrašenim, osaml-
jenim in obupanim.

Zvesti Bog, hvala ti, ker lahko v težkih časih črpamo moč iz tvoje besede. 
Prosimo, podpiraj in pospešuj prevajanje Svetega pisma, izdajanje, distri-
bucijo in spodbujanje branja, da bi vsi lahko posegali bo večnem bogastvu 
svetopisemskih besedil.

Gospod Bog, ki skrbiš za nas, k tebi dvigamo mnoga podjetja, organizaci-
je in posameznike, ki jih zaradi koronavirusa ogroža svetovna gospodar-
ska kriza. Svoje zaupanje polagamo vate in molimo, da bo to za svet v 
resnici trenutek preobrazbe, v katerem se bodo ljubezen, radodarnost in 
solidarnost izkazale kot še nikoli prej. Zahvaljujemo se ti za vse tiste, ki 
zvesto podpirajo delo svetopisemskih družb, in te prosimo, da izliješ svoj 
blagoslov nanje in na njihove družine.

Navdihnjeni z besedami Psalma 23 molimo: Gospod, naš pastir, v tem času 
preizkušnje nam pomagaj najti počitek na zelenih pašnikih tvoje ljubezni. 
Poživi nas z živo vodo tvoje besede. Bodi nam blizu in nas vodi, Gospod, 
da se ne bomo bali, tudi ko gremo skozi najglobljo temo, saj si ti z nami.

Amen.
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MOLITVENI NAMENI
Ljubeči Oče, zahvaljujemo se ti:

• za tvoje blagoslove nad našim delom v zadnjih dveh stoletjih, v dobrih in 
slabih časih  

• za tvojo zvesto ljubezen, ki nam vliva zaupanje sredi kaosa, 

• za tvojo besedo, ki nam daje moč v težkih časih,

• za radodarne donatorje in podpornike,

• da je celotno Sveto pismo na voljo v 694 jezikih, ki jih govori 5,7 milijarde 
ljudi,

• da so bili v zadnjih petih letih dokončani svetopisemski prevodi v 270 
jezikov, ki jih govori 1,7 milijarde ljudi.

Vsemogočni Bog, molimo:

• za modrost v času, ko si prizadevamo našim narodom, cerkvam in 
skupnostim prinašati upanje,

• za bolne, razočarane, prestrašene, osamljene in obupane,

• za navdih pri iskanju novih, ustvarjalnih poti, preko katerih bomo lahko 
ljudem omogočili živi stik z Božjo besedo,

• za vsa prizadevanja, da bi bila tvoja beseda dostopna vsakomur,

• za prekipevanje ljubezni, radodarnosti in solidarnosti kot odziv na 
pandemijo in gospodarsko krizo,

• za poživitev in počivanje v tvoji prisotnosti.

Hvala za tvoje molitve ob 
dnevu molitve Združenih 
svetopisemskih družb. 
Ostanimo še naprej 
povezani v molitvi v letu 
2020, zahvaljujmo se Bogu 
za njegovo zvestobo in mu 
zaupajmo, da nas bo vodil in 
krepčal v teh težkih časih.

Združene svetopisemske družbe so zveza svetopisemskih družb, 
ki v več kot 240 državah in teritorijih delujejo z namenom, da 
bi bilo Sveto pismo na voljo vsakomur. Svetopisemske družbe 
služijo cerkvam vseh denominacij in so aktivne na področjih 
prevajanja Svetega pisma, izdajanja, distribucije in pomoči pri 
srečevanju z Božjo besedo.

Svetopisemska družba Slovenije je članica Združenih 
svetopisemskih družb. Naše poslanstvo je razvijanje dejavnosti 
v zvezi s Svetim pismom, da bi Božja beseda lahko dosegla, 
izzvala in preobrazila življenja vseh ljudi. Vabimo vas, da se nam 
s svojim delovanjem in podporo pridružite pri v tem delu.

www.svetopismo.si/sodeluj
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