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UVODNIK
Dragi prijatelji Svetega pisma in podporniki širjenja
Božje Besede!
Čas epidemije nam je prinesel trpko izkušnjo karantene, omejitev srečevanj, za mnoge tudi osamljenost in
tesnobo. Po drugi strani pa je postal prav ta čas za
marsikoga povod za iskanje in srečanje z živim Jezusom preko branja in premišljevanja Svetega pisma. Ob
branju Božje Besede nastajajo nova občestva, pa
čeprav na daljavo, preko spletnih orodij. To je Božje
delo in veseli smo, da pri tem sodelujemo! V imenu
Svetopisemske družbe bi se rad zahvalil za vsak vaš
dar, s katerim podpirate naše delo, da lahko Božja
Beseda mnogim pride do srca in jih spremeni!
V zadnjem času veliko premišljujem o skrivnosti Jezusovega križa. Kako se na križu vrši odrešenje in sodba,
kako se vidi, kaj dela Bog in kaj delamo ljudje, kam
vodi milost in kam greh. Človeški grehi so Jezusa

prisilili na križ, da bi bil Jezus čim dlje, čim bolj ločen,
takorekoč v izolaciji. Jezusa pa je na križ prostovoljno
vodila njegova ljubezen – s tem je podrl vsako pregrado
in nam podaril svojo odrešilno bližino.
Takšna sodba in odrešenje se vrši tudi v našem času, ko
nas stiska križ epidemije. Tudi v tej stiski se pokaže
oboje: v kaj nas silijo naši človeški grehi in kako nas
Božja bližina odrešuje. Sveto pismo pa nam pomaga,
da se zavemo in sprejmemo Jezusovo svobodno, odrešilno bližino, v kateri srečamo brate in sestre.

Janez Jeromen ml.

predsednik
Svetopisemske družbe Slovenije

Aleluja!
Ob prazniku Jezusovega vstajenja vam skupaj z apostol! om
Pavlom želimo, da bi doživeli Božjo bližino v Jezusu
»Kajti prepričan sem: ne smrt ne življenje, ne angeli ne
poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost, ne moči, nenas
visokost, ne globokost ne kakršna koli druga stvar usu,
ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jez
našem Gospodu« (Rim 8,38-39).

SVETOPISEMSKI MARATON
Če smo v času epidemije marsikdaj prikrajšani za tople
človeške odnose, za stisk roke, objem, pa nam je zadnji
teden januarja Božja beseda na poseben način ogrela srce.
Gospod vedno najde način, da nas poveže med seboj. Tako
smo letos zaradi razmer celotno dogajanje neprekinjenega
branja Svetega pisma preselili na splet. In tako so se branju
priključili ne le bralci širom po Sloveniji, temveč tudi nekateri iz tujine, tako da smo lahko Božjo besedo slišali tudi v
različnih jezikih. Posebej pa je bilo lepo spremljati branje
mnogih družin. Slišala sem ustno pričevanje mame, ki je
povedala, da so z družino prvič sodelovali na Svetopisemskem maratonu. Ta izkušnja jih je tako navdušila, da so
se odločili za redno branje Svetega pisma. Takih in podobnih pričevanj je še veliko, zato bi radi z vami podelili le
nekatere od mnogih vtisov letošnjih bralk in bralcev:

»Vesela sem, da sem lahko prisostvovala na letošnjem Svetopisemskem maratonu, saj v tem t.i. koronaobdobju svoj čas
večinoma posvečam gospodinjskim opravilom in izobraževanju otrok na daljavo. Tako je bila to moja ura prostega časa,
ki sem jo kakovostno preživela s sofarani, pa čeprav preko
video srečanja. Ob poglabljanju Božje besede sem dojela, da
premalokrat vzamem v roke Sveto pismo in si želim to
spremeniti, saj nas Jezus usmerja in vodi po pravi poti.«
— Urška
»Hvala za to neverjetno izkušnjo, kjer smo lahko svojo vero
delili onkraj meja in onkraj omejitev, ki jih prinašajo različne
kulture in jeziki. Na koncu koncev pa je Sveti Duh tisti, ki
nam omogoča, da umevamo vse, kar preberemo. Zanimivo je
bilo tudi izvedeti, da je celotno Sveto pismo možno prebrati
v veliko krajšem času, kot bi mogoče kdo pričakoval.«
— Dorys (Guatemala)
»V nekem trenutku me je navdal občutek sonavzočnosti,
pretakanja med bralci Žive besede. To si lahko razložim
samo z delovanjem Svetega Duha. Hvala za to priložnost.«
— Andreja

»Ob vprašanju prijateljice ali bi se udeležila maratonskega
branja Božje besede, sem sprva oklevala. Po kratkem samoizpraševanju sem zaslutila globino tega povabila in sem
odgovorila pritrdilno. V dopoldnevu pred napovedano uro
branja naše skupine sem se pripravljala na svojo vlogo v tišini,
v duhovni bližini z Gospodom, oblekla sem lepo oblačilo.
Zavedala sem se nezasluženega privilegija branja Svetega
pisma za široko občestvo iz udobja svojega doma. Zame je bila
to izjemna izkušnja in prihodnje leto si želim ponovno sodelovati.«
— Tatjana
»Sem redna bralka na Svetopisemskem maratonu. Ko je bil pri
sv. Jožefu, sem večkrat vskočila, saj sem bila tam zaposlena.
Letos pa sem, ker je potekal preko zooma, z veseljem pomagala tudi pri dežurstvu. Bila je tudi odlična priložnost, da sem
brala skupaj s sestrami iz Argentine in Severne Amerike.
Čeprav Sveto pismo berem redno, mi je branje v okviru maratona nekaj posebnega. Hvala vsem organizatorjem! Upam, da
bom lahko sodelovala tudi naslednje leto. Bog vas blagoslovi.«
— Marjana

»Branje Svetega pisma na Svetopisemskem maratonu je bila
za naju globoka izkušnja poslušanja Božje besede v živo, h
kateri prispevava tudi sama ter se povezujeva s stotinami
drugih bralcev v veliko sporočilo, ki nam je v poduk in uteho.«
— Ajda in Roman

SV E TO P I S M O S P R E M E N I Ž I V L J E N J E
SVETO PISMO BEREM TUDI NA TRAKTORJU
v njem pa je tlela želja, da bi se preselil drugam. Ko je torej
iskal službo, je pri 18 letih dobil delo in stanovanje v Zrečah. V
tem času sta tragično umrla njegova sestra in njen mož. S
sestro je bil zelo povezan. Po tem dogodku je bolj jasno videl,
kaj so prave življenjske vrednote. Po skoraj 10 letih dela kot
vzdrževalec na smučišču Rogla je spoznal, da ta ritem dela ni
zanj, zato se je posvetil kmetovanju.

Pomanjkanje časa je samo izgovor
Ko sem Stanka vprašala, kdaj najde čas za branje Svetega
pisma, je odgovoril: »Božjo besedo berem večkrat na dan,
včasih celo na traktorju.« Pa naj še kdo reče, da si človek na
kmetiji ne more vzeti časa za branje Svetega pisma. »Pravzaprav je pomanjkanje časa izgovor. Ko se za nekaj odločimo,
za to najdemo čas,« pravi Stanko.

Prvo srečanje z Besedo

Stanko Vratuša živi v Brezju pri Oplotnici. Ima družino in
kmetuje. Poročen je z Jožico in imata tri otroke: Aleša,
Davida in Lucijo. Odraščal je na Goričkem in prihaja iz
šestčlanske kmečke družine. Končal je srednjo tehnično šolo
in se izučil za ključavničarja. Starejši brat je prevzel kmetijo,

Prijateljstvo z Milanom je mladega Stanka močno zaznamovalo in počasi mu je Sveto pismo priraslo k srcu. Tako mu je
branje Svetega pisma postalo nekaj vsakdanjega: »Spoznal
sem, da moram se moram osebno izgrajevati, zato sem iskal
duhovno hrano. Nekako sem se zaljubil v to knjigo, tako da jo
vzamem v roko skoraj vsak dan, običajno zjutraj. Sveto
pismo imam v spalnici in to, kar preberem, nesem v nov dan.
Zjutraj običajno berem psalme. Kadar pa berem zvečer, ko se
zaključi delo na kmetiji, berem tudi dalj časa. Televizije
namreč ne gledam.«

foto: Matic Jelovčan, mjd.si

Stanko se je s Svetim pismom srečal že v mladosti. Doma so
imeli Sveto pismo v slikah, a ga kot otrok ni bral, v mladosti
pa se je osebno srečal z Božjo besedo. Takole pripoveduje:
»Moja mama je iz zelo verne družine. Ona mi je bila v veri
resničen zgled. Tako sem začel hoditi v mladinsko skupino v
župniji, kjer smo večkrat kaj prebrali iz Svetega pisma. Ko pa
sem se preselil v Zreče, sem iskal stik z ljudmi in se vključil v
življenje župnije. Takrat je bil kaplan Maksimiljan Matjaž, s
katerim sem se zelo povezal in prav on me je navdušil, da sem
začel brati Sveto pismo. Vključil sem se v mladinsko skupino
in tam sem spoznal svojo bodočo ženo. Ko se je moja bodoča
tašča spraševala, če sem pravi za Jožico, je Milan dal zadnjo
besedo tašči, da lahko kmetujem na njihovi kmetiji.«

sestrine smrti v mladosti je imel Stanko tudi druge preizkušnje. Najprej je zbolela njegova žena, potem pa še njegov
tast. Stanko pripoveduje: »V tem času je v naši zidanici
potekalo srečanje animatorjev z naslovom »Rad živim«.
Skupaj z duhovnikom Simonom smo molili za ženo in po
tej močni molitvi mladih je rak izginil. Pozneje je zaradi
bakterije na nitki viselo življenje mojega tasta. Zdravniki so
že dvignili roke. Z duhovnikom sem šel v bolnišnico. Simon
ga je mazilil in od njega sva se poslovila povsem mirna.
Tastu je šlo hitro na bolje in kmalu je ozdravel. Od tega je že
18 let. Odkrivam, da je moč molitve velika, in to mi daje še
večji zagon.«

Prinašati upanje ostarelim in osamljenim
Bere ga tudi na telefonu
Nova izkušnja navzočnosti Božje besede je za Stanka dostopnost Svetega pisma na telefonu. To mu je prišlo tako v
navado, da, ko zjutraj vstane ob 5h, najprej prebere vrstico
dneva v aplikaciji Sveto pismo Youversion: »Fotograﬁjo s
svetopisemsko vrstico pošljem več kot 100 prijateljem. Tudi
čez 80 jih vrstico prebere in všečka.« Veseli ga, da lahko Božjo
besedo posreduje svojim prijateljem in znancem. Tako mu je
direktor kmetijske zadruge enkrat rekel: »Stanko, zelo sem ti
hvaležen za poslano vrstico dneva. Preden grem zjutraj v
štalo, preberem stavek, ki mi ga pošlješ, in potem grem
delat.« Nekdo drug, ki živi sam, pa mu je dejal: »Stanko, ti si
car, da nam to pošiljaš. Veš, mi to beremo.« Stanko dodaja:
»Vidim, da jih po telefonu veliko bere Božjo besedo. To oznanilo je zelo pomembno. Čutim, da moram to vsak dan poslati
naprej, da delim to besedo z drugimi.« Stanko pa na telefonu
bere tudi dnevno Božjo besedo, ki se bere pri bogoslužju.
Včasih vzame telefon v roke tudi na traktorju in odpre
spletno stran Hozana.si: »Enkrat tedensko režem silažo. Ko
stroj dela, molim z Božjo besedo kar na traktorju. Božja
beseda je zame vsakdanji kruh. To vedo vsi, moja žena in
otroci, ki temu ne nasprotujejo. Da berem Sveto pismo vedo
tudi doma v Prekmurju, prav tako vsi prijatelji in znanci.
Nikoli nisem doživel, da bi se kdo iz tega norčeval.«

Zato Stanko ne miruje. Božja beseda ga priganja, da daje, kar
prejema. Tako je v nekem trenutku, ko je bil župnik v Zrečah
Simon Potnik, prepoznal klic, da bi ostarelim v domu prinašal obhajilo. S prijateljem sta namreč postala izredna delivca
obhajila. Z navdušenjem pripoveduje: »Vsako nedeljo po sveti
maši greva s prijateljem od 9h do 11h v dom za ostarele. V
domski kapeli imamo najprej besedno bogoslužje. Moj
prijatelj celo razloži Božjo besedo, potem sledi obhajilo. Po
obredu se družimo še vsaj pol ure. Ostarelim to zelo veliko
pomeni, jaz pa ob tem rastem. Oni mi večkrat povejo, da cel
teden živijo za nedeljo. Večkrat jim povem, da od njih dobim
več, kot pa jim dam sam. V času korone to sicer ni bilo
mogoče, a naju je direktorica že poklicala in tako jih spet
obiskujeva. Zelo je hvaležna, da prihajava. To je res milina, da
lahko ostarelim oznanjaš Božjo besedo. Zavedam se, da kot
laik lahko naredim veliko dobrega. Na določenih krajih celo
lažje pridem do ljudi kot duhovnik.«
(po zvočnem zapisu intervjuja zapisala s. Metka Kos)

Pogovor z Bogom in moč molitve
Redno branje Svetega pisma pa seveda Stanku pomaga, da
vedno bolj poglablja odnos z Bogom. Sam pravi: »Odnos z
Bogom postaja drugačen. Z Bogom sva na »ti«. Z Gospodom sva si čisto blizu. On me nagovarja po svoji besedi. Ko
berem Sveto pismo, hrepenim po tem, da sem z Njim. Prav
tako grem tudi lažje skozi življenjske preizkušnje.« Poleg

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

HVALA VAM, DRAGI DOBROTNIKI
Pozdravljeni! zavoda Pelikan, kjer smo izvedli predavanje za odvisnike
Pričevanje
Sem Staša Berce stara sem
15 in lansko leto sem bila
v Stični. Ustavila sem se
točki in podarili ste mi knji
na vaši
go Življenje z Jezusom – Nova
zaveza v sodobnem jeziku.
Pišem vam, ker sem vam iz
srca hvaležna, da ste mi jo
dali. Odprla mi je oči in
no stvari mi je postalo jasn
ogromo. Hvala vam, ker ste nare
dili ta prevod. Sveto pism
velikokrat brala, a nikoli
o sem
nisem razumela skoraj nič.
Hvala vam, da ste besede odra
slih pretvorili v besede najs
tnikov. Pokazali ste mi, da
se Božja beseda podaja lahk
tudi na tak način. V imenu
o
vseh najstnikov sem vam hval
ežna, ker imamo okrog sebe
prijazne in sočutne odrasle,
tako
ki nam skušajo odpreti oči
in
nam
zen. Hočem, da veste, da mi
pokazati Božjo ljubeje knjiga potrdila oz. utrd
ila vero v Boga. Še enkrat
iskrena hvala.
Več o projektu Življenje z Jezusom: zivo.
svetopismo.si

Lep pozdrav, Staša Berce

Postna akcija 2021
Tudi letos smo za postni čas pripravili vsakodnevna razmišljanja ob Božji besedi.
Našo postno akcijo z naslovom Stojte trdno v veri prejema preko elektronske
pošte kar 1100 ljudi, na naši Facebook strani Sveto pismo pa so avdio razmišljanja
dostopna več kot 7000 osebam! Oblikovali smo tudi tri Zoom skupine za podelitev Božje besede. Prejeli smo različna pričevanja in zahvale za to naše delo. Hvala
za vaše darove, ki omogočajo, da lahko veliko ljudi v tem postnem času prejema
vsak dan upanje iz Božje besede!
Zelo sem vam hvaležna, hvala.
Veste, s psalmi – Pavle Ravnohrib in
sedaj še Nova zaveza – to je zame življenje v polnosti. Sem babica v Halozah,
upokojena, vsak dan pomagam pri petih
vnukih, kuham, delam na vrtu, imamo
kokoške in zajčke, skratka vedno sem v
akciji. In sedaj mi je dano, da prisluhnem
zraven še Božji besedi. To je nebeško.
Zares en velik Boglonaj.
Vse dobro in lep pozdrav, A.V.

Pozdravljeni,
sem mami najstnikov. Ker se zavedam velikega pomena branja Božje
besede, smo pri večerni molitvi že pred leti začeli brati vsaj en del
dnevne Božje besede. Za ta post sem si pa želela, da bi bilo drugače.
Nekaj, da bi poživilo našo molitev. Prosila sem Boga, da nam nekaj
pošlje. V vseh ponudbah za postni čas, je mojo pozornost pritegnilo
povabilo Svetopisemske družbe. Presenetilo me je, da nagovore
pripravlja prijateljica Tadeja. Takoj sem se prijavila in z veseljem ta
postni čas hodimo pot vere. Vsak, kolikor zmore… Hvala za to akcijo, za
vse spodbude.
Marija

besede,
Spoštovani prijatelji Božje

v
za vašo pozornost, ki mi je
udami za 30 dni. Iskrena hvala
na
ico Beseda za na pot s spodb
Hvala za vaša obvestila. Ganje
.
dnevu
m
vsake
v
o
v dar sem prejela vašo knjiž
Besed
z
ost način bolj osebno povežem
človeka v potrebi.
ga
vsake
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dotak
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konkretno pomoč, da se na prepr
Besed
moč
S.
devanju, da bi se zdravilna
Vse dobro in lep pozdrav, K.
sem ob vašem iznajdljivem priza

Z Zdravilno besedo v novo leto
V začetku leta smo imeli redno srečanje moderatorjev skupin programa Zdravilna
beseda, ki ga koordinira Svetopisemska družba Slovenije, na katerem smo izmenjali
znanja in izkušnje za vodenje spletnih skupin ter skupaj molili in se opogumili za delo v
teh težkih razmerah. Uspešno nadaljujemo tudi z novimi skupinami po Sloveniji, ki jo
jih začeli tudi že novi voditelji programa. Nekaj posebnega je v trenutnih razmerah
izvajanje spletnih skupin na daljavo. Izkazalo se je, da je tudi tak način služenja ljudem
v stiski zelo dobrodošel. Takih skupin se lahko udeležijo ljudje z vseh koncev Slovenije,
saj razdalja ni ovira, v prihodnosti pa so lahko podlaga tudi za srečanja v živo. V aprilu
ponovno pripravljamo začetni seminar Zdravilna beseda za nove voditelje. Če čutiš klic,
da bi služil ljudem v svoji župniji, Cerkvi, skupnosti, se nam pridruži in prinašaj tudi ti
zdravilno moč Božje besede v svoje okolje.
Več o programu in usposabljanjih najdeš na spodnji povezavi, kjer lahko s svojim darom
pomagaš, da bo lahko Beseda upanja in tolažbe dosegla še več ljudi po Sloveniji:
www.svetopismo.si/projekt/zdravilna-beseda.

NOVOSTI
Okrepitve v ekipi
Ekipi Svetopisemske družbe Slovenije se je pridružila nova sodelavka Tadeja. Odgovarjala bo
na vaše klice in e-pošto, pripravljala vaša naročila, skrbela za prodajo in objavljala prispevke
na naših Facebook straneh, predvsem pa se bo trudila najti nove navdušence za Božjo besedo.
Dobrodošla!

Novi bralni načrti za vsakodnevno življenje z Božjo besedo
Večkrat se zgodi, da za nov korak v življenju potrebujemo samo majhno spodbudo. Poleg izdajanja Svetih pisem je
poslanstvo Svetopisemske družbe tudi priprava gradiv, ki nas uvedejo v branje Božje besede. S tem namenom smo za vse,
ki imate željo, da bi večkrat vzeli v roke Sveto pismo, pripravili dva bralna načrta: 7-dnevnega in 30-dnevnega. Bralna
načrta sta sestavljena iz odlomka Božje besede, kratkega razmišljanja in izziva, ki vas spodbudi h konkretni nalogi za
določen dan. Na ta način boste Božji besedi dali prostor, da bo v vašem življenju obrodila sadove.
Mesečni bralni načrt je lahko tudi odlično darilo za prijatelja ali znanca, saj bo z njim lažje začel brati Knjigo vseh knjig, ki
spreminja življenje.

Med vami bom hodil,
7 dni z Božjo besedo
Beseda za na pot,
30 dni z Božjo besedo

Povezava do izdelka:
www.svetopismo.si/trgovina/med-vami-bom-hodil

Povezava do izdelka:
www.svetopismo.si/trgovina/beseda-za-na-pot

Onkraj stiske: vodnik za duhovno prvo pomoč
Knjižica Onkraj stiske ti bo pomagala prepoznati pogoste duhovne in čustvene posledice stiske, ki si jo
doživel, pa naj gre za izgubo, žalovanje, depresijo, posledico izolacije zaradi epidemije, prekinitev odnosa,
bolezen, stisko otrok v družini … Vsako poglavje vsebuje razmišljanje, konkretne napotke, skrbno izbrane
citate iz Svetega pisma in vprašanja za osebni razmislek ali pogovor v dvoje, v skupini.
Vodnik te bo opremil s potrebnimi veščinami in vsebinami iz Svetega pisma, ki ti bodo v pomoč pri
okrevanju in duhovnem ozdravljenju.
Povezava do izdelka: www.svetopismo.si/trgovina/onkraj-stiske-vodnik-za-duhovno-prvo-pomoc

da Beseda najde pot do src ljudi
Naš Bog je Bog, ki govori. Skozi zgodovino je
govoril po prerokih, ob dopolnitvi časov pa je sam
prišel med nas in nam razodel Pot.
Na Svetopisemski družbi Slovenije se trudimo, da
bi ta Beseda dosegla, izzvala in preobrazila srca
vseh ljudi. Tu smo, da služimo bratom in sestram
vseh krščanskih skupnosti v Sloveniji.

Naše delo omogočajo številni dobri ljudje, kot si
ti. Se te je Božja beseda dotaknila? Omogoči to še
drugim! Vabimo te, da s svojim darom podpreš
naše delo!
Več o naših projektih, pobudah, izdelkih ter
konkretnih načinih, kako darovati najdeš tudi na
naši spletni strani.

www.svetopismo.si/podari
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