
Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! 
Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas 
pošiljam.«  In ko je to izrekel, je dihnil 

vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha!
— Janez 20,21-22

JEZUSOV UČENEC ŽIVI VELIKONOČNO 
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S V E T O P I S E M S K I  
G L A S N I K

Bolečina, žalost, zapuščenost, osamljenost, nemoč, 
trpljenje brez primere. To pot je prehodil Jezus, ko je 
daroval svoje življenje za nas. V teh zadnjih tednih 
tudi nekateri med nami nosijo križ bolezni, povezan s 
trpljenjem, bolečino, osamljenostjo, ko so zaradi 
obolelosti za koronavirusom izolirani od svoje lastne 
družine. Spet drugi so preobremenjeni, ko poleg 
službe skrbijo še za poučevanje svojih otrok doma. A 
Gospod nas danes kliče, da pogumno nosimo svoj križ 
in zaupamo, da nismo sami.  

Gospod nas je poklical, da bi se darovali kakor On, 
brez pridržka. Poklical nas je, da svoje poslanstvo 
kristjana odživimo na velikonočni način. Če kaj opazi-
jo tisti, ki ne verujejo ali so šibki v veri, potem opazijo 
kako gremo kristjani skozi življenjske preizkušnje. Če 
bomo v teh dneh živeli kot odrešeni, v veri, da je 
Gospod premagal zlo, da z nami nese križ, ki nas je 
zadel, če bomo potrpežljivi in zvesti, potem bo naše 
pričevanje verodostojno. In tega današnji svet najbolj 
potrebuje – kristjane, ki ne bežijo pred tišino v virtual-
ni svet. Kristjane, ki se ne bojijo za svoj položaj v 

službi, kljub vsej dramatičnosti dogodkov, saj vedo, da 
Gospod skrbi za svoje. Kristjane, ki ne delajo panike, 
da se bodo okužili s koronavirusom, saj zaupajo, da so 
v Božjih rokah. Vesela novica, ki je pred dva tisoč leti 
pretresla svet, naj spregovori danes po njegovih učen-
cih. Gospod je za nas dal svoje življenje, zate in zame. 
Isti Gospod je po smrti vstal, da bi tudi nas sprejel v 
večno radost. Vsi smo torej na poti v nebeški Jeruza-
lem, v večno blaženost. To je naše neizrekljivo upanje, 
v tem vztrajajmo. Opogumljajmo vse, ki so zaskrbljeni 
in v stiski, opogumimo z Božjo besedo domače, prija-
telje, s katerimi se slišimo po telefonu, sodelavce v 
službi. Odživimo to preizkušnjo z velikonočnim 
upanjem in tako bomo prejeli moč, da bodo mnogi 
našli pot do Gospoda. 

Metka Kos
sodelavka za svetopisemski misijon,

Svetopisemska družba Slovenije

Na Svetopisemski družbi Slovenije 

Vam želimo blagoslovljene velikonočne praznike.
 

Naj se ob prazniku Kristusovega vstajenja v vaša

srca trdno vsidrajo Njegove besede »Mir vam bodi«



DOGAJA SE...
Naj ves svet izve, kako močna je Beseda in kako spreminja življenja. Mi pričujemo. Z veseljem in  hvaležnostjo, da nam 
je Gospod namenil takšno darilo. Preberite si majhen del intervjuja z našima kolegoma Markom Ipavcem in Rokom 
Piskom.

V krščanstvu imamo poleg Svetega pisma ogromno drugega duhovnega branja. Zakaj 
je Sveto pismo tako posebno, da mu nobene druge knjige ne moremo postaviti ob bok?

Rok: Primerjati duhovno literaturo s Svetim 
pismom je tako, kot da bi primerjal juho iz vrečke in 
pravo govejo juho. Duhovna literatura je vedno 
prežvečena oblika tega, kar je Bog razodel po svoji 
Besedi. Druge knjige nam lahko pomagajo, ampak 
samo Božja beseda je izvir vsega, iz česar zajemamo 
za svoje življenje.

Marko: Razlikuje se predvsem po tem, da je to živi 
Bog, s katerim lahko govoriš – in govori prek Besede 
v odnosu. To se mi zdi bistvena razlika od vseh preo-
stalih (svetih) knjig, kjer je človek običajno pasivni 
poslušalec, tukaj pa je aktivni udeleženec in prija-
telj. To se mi zdi fenomenalno, da lahko s svojim 
Bogom govorim in sem z njim v odnosu. Tako kot s 
prijatelji, ženo, otroci …

Obstajajo številni prevodi Svetega pisma, nekateri tudi precej moderni. Je prav, da skušamo Božjo 
besedo tako približati bralcu ali bi se moral bralec sam skušati dokopati do Božjega sporočila?
Rok: S temi prevodi je povezana zanimiva anekdota. Svoj čas sem bil goreč nasprotnik prevajanja Svetega 
pisma v sodobni jezik. Tako goreč, da sem na enem izmed srečanj mladih v Stični šel na delavnico, kjer so 
predstavljali prevod Življenje z Jezusom, in glasno zagovarjal, da gre za zgrešen projekt. Kakšno leto zatem 
sem se prijavil na razpis za delo na Svetopisemski družbi. Ko sem prišel na razgovor, so se me – na mojo grozo 

– spomnili:  »Aha, ti si tisti, ki si bil v Stični 
tako zelo proti temu prevodu?« (smeh)

Marko: Jaz sem zelo za te prevode. Treba se je 
zavedati, da se večina prevodov dela celostno, 
natančno, v sodelovanju s strokovnjaki … Sam 
sem že pred leti v dar dobil knjigo The Messa-
ge, najbolj znan dinamičen prevod Svetega 
pisma Eugena Petersona, ki me je res nagovo-
ril. Dober prevod zame ni sprememba 
pomena, ampak osvetlitev z drugega zornega 
kota, osvetlitev tistega, kar je bilo do zdaj 
mogoče nejasno ali zakrito.

Imata kakšen predlog, kako med zaobljube uvrstiti tudi branje Svetega pisma tako, da 
se bomo tega res držali?
Marko: Fajn je, da imaš podporo soljudi. Lahko se zbere skupina prijateljev in nekaj preberete. Kratek odlo-
mek, nekaj premišljevanja, osnovna vprašanja o odlomku … To zmore vsak. In seveda molitev – molitev je zelo 
pomembna.

Rok: Pomembno se mi zdi, da se ne štarta preveč ambiciozno. (smeh) Želja po branju Svetega pisma mora 
dozoreti v človeku. Ena najbolj preprostih stvari je, da zares prisluhnemo Božji besedi v nedeljo. Božjo besedo si lahko 
en dan prej preberemo, da potem pri nedeljski maši ne gre mimo.

Intervju je v celoti objavljen na portalu Aleteia. Avtor je Tereza Mohar. Vabljeni na bit.ly/2WCw567

Foto: Aleteia.si

Foto: Aleteia.si

IZ ŽIVLJENJA SVETOPISEMSKE DRUŽBE



OB IZBRUHU CORONA VIRUSA KRISTJANI NA KITAJSKEM 
ŠE BOLJ POVEZANI Z BOŽJO BESEDO 

V času nujne karantene, ko so zaradi zdravja in varnosti vseh državljanov 
oblasti prepovedale skupna zbiranja in izdale ukaz za nujne počitnice 
šolam in podjetjem, so se preizkušani na Kitajskem v polnosti zatekli k 
branju Svetega pisma. V teh težkih časih lahko namreč črpajo moč le iz 
Božje besede. 

Omejena so potovanja, zbiranja, odhodi v trgovine. V nekaterih mestih je 
oditi od doma dovoljeno le enemu ali dvema članoma gospodinjstva, da bi 
lahko kupili osnovna sredstva. Včasih so odhodi od doma dovoljeni le 
enkrat v petih dneh. 

Zaprle so se tudi vse cerkve in vsa srečanja krščanskih skupnosti so bila do 
nadaljnjega ukinjena. Že tako močno preizkušani kristjani na Kitajskem, 
kjer vera v Kristusa predstavlja oblastem predvsem grožnjo, so zdaj izgubi-
li še tisto podporo, ki so jo dobivali v skupnosti, v občestvu. A kjer se zapre-
jo ena vrata, Gospod odpre druga.

»Star sem in še malo pa bob zaključil zemeljsko potovanje in se odpravil k 
Očetu. Priznam, do zdaj še nikoli nisem toliko bral Svetega pisma,« je 
povedal 80-letni gospod Meng. »V času izolacije sem ves čas, ki sem ga 
imel na voljo, torej deset dni zapored, bral Gospodovo besedo o odpuščanju 
in ljubezni do mene. Nisem mogel prekiniti. Zdaj si želim, da bi do konca 
življenja lahko bral Sveto pismo.« 

»Nekateri preberejo tudi od 50 do 80 poglavij na dan,« je povedala sestra 
Jiumei, redovnica, ki služi v cerkvi Longchi v provinci Sečuan. Eden izmed 
vernikov je delil s sestro svoja občutja: »Medtem ko sem bral knjigo sodni-
kov, sem se v solzah zgrudil.  Začutil sem potrebo in močno željo, da Gos-
podu priznam, kakšen grešnik sem in se pokesam svojih grehov.« 

Verniki na Kitajskem so lačni Božje besede, ki jim daje upanje in moč, da 
lahko zdržijo vsak nov dan in prestanejo te hude preizkušnje. 

Dragi prijatelji v Kristusu! Ne čakajmo, da pride preizkušnja, da bi se 
zatekli k viru Žive vode. Gospod je tu za nas tako v dobrem kot tudi v 
slabem. Izročajmo se mu in berimo Njegovo besedo ter pustimo, da nas 
preobraža vsak dan – ko bo lepo in ko bo težko. 
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SVETO PISMO SPREMENI  Ž IVLJENJE



SVETOPISEMSKA NA TV EXODUS 
V mesecu januarju in februarju, ko smo se intenzivno 
pripravljali na Svetopisemski maraton, sta Jasna in s. 
Metka predstavili najprej v prvi pogovorni oddaji spletne 
televizije Exodus potek maratona v Ljubljani ter dogajanje 
po župnijah, ki so pripravile mini maratone. V drugi 
oddaji se je s. Metki pridružil sodelavec Marko, s katerim 
sta predstavila vse ostale projekte, ki jih izvaja Svetopi-
semska družba. Vsi trije so poleg projektov podelili tudi 
svoje osebne izkušnje z Božjo besedo. Oddaji si lahko 
ogledate na njihovem YouTube kanalu EXODUS TV.

NOVA FUNKCIJA PROŠENJ ZA MOLITEV 
V APLIKACIJI SVETO PISMO – YOUVERSION 

V aplikaciji Sveto pismo – YouVersion je na voljo nova 
funkcija prošenj za molitev. V njej lahko ustvarite svojo 
prošnjo za molitev, ji dodate opis ali svetopisemsko 
vrstico, jo delite med svojimi prijatelji ali ustvarite molit-
veno verigo, da jo lahko vaši prijatelji delijo tudi naprej 
med svojimi kontakti. Na seznamu prošenj za molitev 
vidite tudi namene drugih. Kliknite gumb »Moli« in 
oseba, ki je prošnjo delila, bo videla, da ste molili za njen 
namen. Prošnje lahko tudi osvežite z novim opisom ali jih 
označite kot uslišane. Čudovito in preprosto orodje, da 
ostajate v molitvi povezani z vsemi prijatelji v aplikaciji.  
Še nimate aplikacije? Brezplačno si jo prenesite na tej 
povezavi: www.svetopismo.si/youversion

Hvaležni smo vam za darove, ki omogočajo nove vsebine!

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

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

ŽIVLJENJE, POZDRAVLJENO 
Tudi v naše vrste prihaja pomlad. Nova življenja se prebu-
jajo in hvaležni smo zanje. Na porodniški dopust sta odšli 
dve sodelavki, Eva in Jasna, saj mali čudeži že trkajo na 
vrata, da pokukajo v naš lepi svet. Njiju in vso ekipo pripo-
ročamo v molitev in dobrega Očeta prosimo, da bi kljub 
zmanjšani zasedbi v polnosti odgovarjali na Božji klic in 
še naprej prinašali Besedo med vse Slovence. 

PSALMI SO POSNETI
V začetku leta smo pospešeno pristopili k snemanju prve 
knjige iz Stare zaveze, in sicer bodo luč sveta v avdio obliki 
prvi ugledali Psalmi. Za njihovo čudovito in tenkočutno 
interpretacijo je poskrbel igralec Pavle Ravnohrib. Srčna 
zahvala vsem vam, dragi donatorji, ki ste in še omogočate, 
da bo tudi Stara zaveza na voljo v tej obliki. Psalmi bodo v 
kratkem na voljo tudi za nakup v naši spletni trgovini, 
nekateri zvesti donatorji pa jih bodo prejeli brezplačno.

Seznam prošenj za molitev
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NAPOVEDI IN NOVOSTI



Utrinek z Maratona

Pričevanje iz Kopra

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

Maratonska ekipa se je ozrla na letošnji maraton ... In glej, bilo 
je zelo dobro! Bogu hvala!  

Svetopisemski maraton se je zaključil, skupno pa je na njem 
sodelovalo več kot 1000 bralcev po vsej Sloveniji. Hvaležni 
smo Gospodu, da je tako milostno držal nad nami svojo roko 
in razlival svojo Besedo, da je vnemala srca mladih in starih. 

Hvaležni pa smo tudi vam, dragi dobrotniki, saj tega ne bi 
zmogli brez vas. Ekipa prostovoljcev neutrudno dela v Božjem 
vinogradu, vendar brez finančne pomoči ne bi šlo. Plakati, 
prostori, organizacija, ogrevanje … vse to ste omogočili vi. 
Hvala, hvala! Naj vam Gospod povrne. 

Katehistinja Daša iz koprske župnije je z nami podelila, kako tam berejo Sveto pismo. 

Pričevanje zavoda Pelikan, kjer smo izvedli predavanje za odvisnikeV župniji Koper - Sv. Marko so otroci ves teden v času verouka spoznavali svetopisemske zgodbe in tako bili del Svetopisemskega maratona. V 7. razredu smo brali dva odlomka iz Janezovega evangelija: Jezus in Samarijan-ka ter zgodbo ozdravljenja v kopeli Beseda. Odkrivali smo Janezov poseben slog, posebnost besed, ki jih uporablja, kaj se skriva v posameznih stavkih ... Otroke sem povabila, naj uprizorijo ozdravljenje hromega v igri vlog. Prese-netilo me je, kako so si učenci sami razdelili vloge. Vlogo Jezusa so ponudili učencu, ki je vedno tiho, sramežljiv, negotov … 

Opogumil se je, si nadel oblačilo in res dobro nastopil. Ob koncu veroučne ure so se otroci odzvali takole: »Kako tanke liste ima Sveto pismo!« in »Bi lahko še večkrat tako brali?« ter »Bomo lahko drugič spet? Bomo lahko še enkrat zaigrali?« 

Osrednja tema letošnjega svetopisemskega maratona, ki smo ga organizirali v župniji Trebnje, je bila „Živ
ite 

kot otroci luči“. S to mislijo nas apostol Pavel nagovarja k naši dejavn
i ljubezni do bližnjega in nas vabi, da 

smo kristjani ljudje luči in ne teme. 

Zbrali smo se v župnijski kapeli in prebirali knjigo prero
ka Izaije. Skozi besedilo nas je prerok vodil k h

vale-

žnosti za Božjo ljubezen do nas in njegovi odre
šujoči skrbi ne la za Izraelce, ampak za vse narode. Po vsakem 

prebranem poglavju smo se ustavili in župnik Jože Pibernik je podal r
azlago ter odgovarjal na naša vprašanja. 

Ponovno smo lahko začutili, da je Božja beseda naš vsakda
nji kruh. Dve uri sta hitro minili in hvaležni smo bili 

za milost globljega spoznavanja Božje besede in te
ga, da nas sodeluje vsako leto več.

Jasna, Predsednica OS Trebnje

— Daša

HVALA VAM, DRAGI DOBROTNIKI



Ta knjižica z izbranimi besedili iz Svetega pisma nas pospremi na poti skozi težave, 
stiske, bolezni in vse drugo trpljenje, ki zadeva vsakega izmed nas. Bog nas srečuje na 
vsej tej poti, od začetka do konca. In odločilno, rešilno nas sreča prav na njeni sredi, v 
»možu bolečin«, Jezusu Kristusu. On je na križu vzel nase vse naše trpljenje in ga s 
svojim vstajenjem napolnil s smislom in zanesljivim upanjem. 

Na tej povezavi vpišete svoj e-poštni naslov in poslali vam bomo brezplačno e-knjigo: 
www.svetopismo.si/tolazba

**Premišljevanja iz knjige Tolažba iz Božje besede so pod istim naslovom na voljo tudi v 
obliki 11-dnevnega bralnega načrta v aplikaciji Sveto pismo – YouVersion. Vabljeni k branju! 

BESEDA V STISKI – prijava na dnevna premišljevanja in spodbude za čas epidemije 
Na Svetopisemski družbi verjamemo, da dejanja vsakega od nas štejejo. Vse spodbujamo, da 
ostanemo doma in tako izpolnimo Jezusovo zapoved ljubezni do bližnjega. Za ta čas pa smo 
pripravili tudi nekaj spodbud – ne le za krajšanje časa, ampak za resnično poglobitev naših 
odnosov do Boga in soljudi. 

Prijavite se na tej povezavi: www.svetopismo.si/beseda-v-stiski

Na naši spletni strani si lahko na 
tem naslovu naročite celotno Novo 
zavezo v mp3 formatu in si jo prene-
sete na računalnik, USB ključ ali 
telefon, da bo Njegov beseda z vami 
tudi v tem času. NAMIG: Prenos 
lahko kupite in naložite vašim 
starim staršem na telefon ali kako 
drugo napravo in jim tako omogoči-
te lažji dostop do tolažbe in upanja, 
ki ga prinaša Božja beseda! 
www.svetopismo.si/prenos
Cena: 5,99 €

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. Urednik: Marko Ipavec. Oblikovanje, prelom in fotografija na naslovnici: Matic Jelovčan, www.mjd.si

TOLAŽBA IZ BOŽJE BESEDE – BREZPLAČNA E-KNJIGA 

Za težek čas preizkušnje, v katerem smo se znašli, smo na Svetopisemski družbi z namenom, da bi se oklenili Gospo-
da, Njegove besede in obljub, ki jih ima za vsakega od nas, pripravili nekaj brezplačnih vsebin. Preko njih vam želimo 
posredovati Njegovo tolažbo v stiski, trpljenju, in vas navdihniti s pogumom za vztrajno hojo za Jezusom. Sprejmite 
mir, ki ga daje Kristus. V veri in zaupanju stopajte v naslednje tedne in mesece, ki so pred nami.

V naši trgovini, ki zaradi ukrepov v povezavi s koronavirusom v tem času deluje omejeno, 
vam ponujamo izdelke prav za ta čas, da boste lahko še bolj povezani z Božjo besedo. 

PRISLUHNI BESEDI (PRENOS): 
Elektronska izdaja Svetega pisma v 
formatu ePub in mobi – Slovenski 
standardni prevod z devterokanonični-
mi knjigami 

Kindle: 
www.svetopismo.si/kindle

ePub:
www.svetopismo.si/epub

Cena: 9,00€ 
-20%,  samo 7,20 €

SVETO PISMO (E-KNJIGA): 

PODPRITE PRIPRAVO BREZPLAČNIH VSEBIN ZA ČAS EPIDEMIJE 
Če želite podpreti pripravo brezplačnih vsebin, ki jih dajemo v tem času epidemije na voljo 
ljudem, lahko to storite na naši spletni strani ali pa nas kontaktirate na zbiranje@svetopismo.si! 
Bog vam povrni!  

Ve
ct

or
 G

ra
ph

ic
: F

re
eP

ik
.co

m

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

BREZPLAČNA GRADIVA V ČASU PREIZKUŠNJE 


