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D RU Š T VO SVETOPIS E MSKA D RUŽBA SLOVE NI J E

BOG VSE NAREDI ZA DOBRO
V življenju se nam marsikdaj dogajajo reči, ki jih ne
razumemo. Vsak dan, preko radia, televizije in interneta, poslušamo, kako se je nekje zgodila tragedija, drugje
je nekdo nekoga umoril, kako je država zopet povišala
davke, ali pa kako je naravna nesreča odvzela dom tisočim ljudem. Če sledimo vsem tem novicam, se hitro lahko vprašamo: “Ali Bog sploh lahko obstaja, ko pa je vsepovsod okoli mene toliko trpljenja, kriminala, izgube?”

»In zdaj, Gospod, česa naj pričakujem?
Moje zaupanje je v tebi.«
Psalm 39,8 (EKU)

Na prvi pogled je to popolnoma upravičeno vprašanje in marsikdo zlahka zaključi s sklepom, da Boga ni.
Pa vendar se v vsem na tem svetu skriva ogromno božje
dobrote in ljubezni, če jo le znamo videti in najti. Naj
predlagam, da dobro in zlo nista absolutna, da prvo
obstaja, drugo pa ne. Bog sam je namreč popolnoma dober, popolnoma ljubeč, popolnoma pravičen, svét. Vse,
kar zapove, ustvari in naredi, je torej narejeno za dobro:
“Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro.”
(1 Mz 1,31). Na našo žalost nam v vsej svoji dobroti Bog
dá svobodno voljo, po kateri lahko spoznamo njegovo
ljubezen do nas. V tej svobodi pa se človek kot ustvar-

jeno bitje hitro spotakne in najde tudi tisto, kar ni dobro. Obrne se stran od Boga, ki je luč, v temo odsotnosti
Boga. Človek zgreši. Zlo je torej odsotnost dobrega.
Čeprav Bog, ki je popolnoma dober, želi biti v odnosu
s človekom, ki ga je ustvaril, v svoji pravičnosti in svetosti ne more več pustiti človeku té bližine. Ker je naš Bog
dober in pravičen Bog, v tej svetopisemski drami odrešenja sam pošlje za nas svojega Sina. Učlovečeni Stvarnik
nas tako ljubi da nase naloži vse tisto zgrešeno, ves greh
človeštva in plača ceno namesto nas. Če si ga le želimo
obleči, nas pokrije s svojo lučjo in njegov ljubeči ogenj
nas lahko očisti vseh smeti tega sveta, še posebno greha
ter nas spremeni v novo stvaritev.
Bog res ni avtor zla. On je absolutno dober Bog. Še
celo naš padec in popolnoma vse katastrofe tega sveta
lahko naredi in uporabi za dobro. Morda tega kdaj ne vidimo, morda se nam kdaj zdi, da gre vse narobe, ampak
če zaupamo v Njegova dela, bo naš vsemogočni Oče tudi
tisto uporabil za dobro.

Matic Jelovčan
sodelavec Svetopisemske družbe Slovenije
in grafični oblikovalec

IZ ŽIVLJENJA SVETOPISMSKE DRUŽBE
SVETOVNI DAN MOLITVE

NEDELJA SVETEGA PISMA

Svetovni molitveni dan je mednarodno gibanje, ki že skoraj
sto let združuje ženske iz različnih krščanskih cerkva po vsem
svetu. Kamenčke v čudoviti Božji mozaik molitve sestavljajo
od Bahamov do Kenije, od Egipta pa do Albanije in Velike Britanije, Kanade ter Brazilije … in seveda Slovenije. Tako je v
molitvi povezanih več kot 200 držav! Pri tej svetovni pobudi
sodelujejo tudi svetopisemske družbe širom po svetu. Tako je
bilo letos 4. marca 2016 precej živahno. Organizirana so bila
ekumenska bogoslužja, ki so se odvijala na šestih lokacijah po
Sloveniji. Udeležence so spodbudila k molitvi in branju Božje besede. Svetopisemska družba Slovenije je sodelovala pri
pripravi tega dne ter podarila v nadaljnje deljenje 20 Svetih
pisem in 40 Evangelijev. Naj se Božja beseda širi in prinaša
ljudem blagoslov in ozdravljenje!

Tudi ob letošnji Nedelji Svetega pisma, ki smo jo zadnjo
nedeljo v januarju praznovali že 28. leto, smo se ustavili in
zahvalili Bogu za dar zapisane Božje besede. Slovenci imamo
bogato svetopisemsko dediščino, ki nam je v veliko spodbudo
in navdih. Letos je na pobudo Svetopisemske družbe Slovenije
nedeljo Svetega pisma prvič obeležilo tudi nekaj protestantskih Cerkva. Prvič smo pripravili tudi bogato zbirko brezplačnih gradiv, ki župnijam in posameznikom lajšajo vstop v svet
rednega branja Božje besede. Odzivi na gradiva so bili zelo
pozitivni, pod zavihkom »Razumi« na naši spletni strani jih
lahko še vedno najdete – morda spodbudijo tudi vas.

ZBIRKA PRIČEVANJ O SVETEM PISMU
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Z namenom širiti moč Božje besede in pokazati njene čudovite učinke, smo na naši spletni strani začeli zbirati pričevanja, kako Sveto pismo spreminja življenja. Pobuda za objavo
pričevanj se je porodila na Srečanju prijateljev Božje besede v
Celju. Nad njo smo bili navdušeni, saj nam je pomembno, da
pričevanja o moči Božje besede dosežejo kar največ ljudi. Če
imate tudi vi zgodbo o srečanju s Svetim pismom, ki bi lahko
nagovorila še koga, vas vabimo, da jo delite z nami. Pošljite
nam jo na info@svetopismo.si. Lahko pa si preberete tudi druge zgodbe in se pustite nagovoriti Besedi Življenja.

SREČANJE PRIJATELJEV SVETEGA PISMA

PRIPRAVE NA SVETOPISEMSKI MARATON
Priprave na Svetopisemski maraton že tečejo! Shranite si
datum 9. do 16. oktober 2016. Takrat bo potekal deveti svetopisemski maraton. Naslov naj ostane še skrivnost, vas že sedaj
vabimo, da se nam pridružite. Najprej v molitvi, nato z udeležbo. Šteje namreč prav vsak. Zato, lepo vabljeni, pridružite
se nam, da skupaj oznanjamo veselo novico.
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V četrtek, 10. marca, je potekalo Srečanje prijateljev Svetega
pisma, na katerem smo se medsebojno spodbudili v zavedanju
pomena rednega branja Svetega pisma kot trdnega temelja za
naše duhovno življenje (prim. Mt 7,24–27). O tem nas je v svojem nagovoru (na voljo je tudi na naši spletni strani) nagovoril
tudi pastor Zmago Godina, ki je bil v Krščanski Adventistični
cerkvi v Celju naš gostitelj. Z letošnjim letom smo namreč obnovili nekdanjo “tradicijo” gostovanja pri Cerkvah ustanoviteljicah v različnih krajih po Sloveniji. V okviru srečanja smo
izvedli občni zbor Svetopisemske družbe, nastopila pa je tudi
priznana vokalna skupina 4Given. Sledilo je druženje s pogostitvijo. Menimo, da je srečanje obrodilo sadove in spodbudilo
k rasti kulture branja Božje besede.

PRINAŠAJMO PRIHODNOST IN UPANJE
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HVALA, DRAGI DOBROTNIKI,
DA SKUPAJ ŠIRIMO BESEDO
PODELITEV SP MIGRANTOM
Kolikokrat pomislimo, kako nemogoči so časi in kakšne so
potencialne nevarnosti, ki jih prinašajo migranti? A Bog je velik, večji od naših stisk in skrbi. Tudi tokrat se nam je to potrdilo. S pomočjo Evangeličanske Humanitarne organizacije
smo Sveta pisma podarili nekaterim migrantom, ki so sprejeli
vero v Jezusa Kristusa. In to je res vesela novica!

PODELITEV SVETIH PISEM ZAPORNIKOM
Prihajamo naproti vsakomur, ki želi biti blizu Božji besedi.
V sodelovanju z gospodom Friškovcem, smo v marcu podelili
zapornikom, ki sami ne bi zmogli plačati Svetega pisma, sedem Svetih pisem v cirilici in tri v latinici.

DRUŠTVO SARA
V okviru društva SARA, ki pomaga nosečnicam in družinam v stiski, je potekal tečaj z naslovom Rešiti eno. Tečaj je
namenjen čustvenemu ozdravljenju po splavu. Temelji na
Božji besedi in pomaga ženskam, da se osvobodijo notranje
krivde in postajajo opogumljene za nadaljnje življenje. Svetopisemska družba je ob tem dogodku podarila Sveta pisma.
Predsednica društva, gospa Tanja Jalovec, nam je v zahvalnem
pismu napisala tudi: »Sveta pisma podarimo mamicam, ki se
obrnejo k nam po pomoč, saj je Sveto pismo edino, ki nosi
Resnico v življenja ljudi. Vsaka žena je izredno blagoslovljena
in tudi s tem se dotikamo njihovih družin.«

»Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori GOSPOD:
načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje«
Jeremija 29,11

DOBRODELNI APEL
nas spodbuja: »Internet je lahko priložnost za srečanje in solidarnost. Tudi internet je dar od Boga.«

Mi verjamemo, da nas Jezus neskončno ljubi. In to želimo
povedati drugim. Tudi preko računalniškega ekrana. Tam je
namreč veliko prostora, kjer lahko delimo veselo oznanilo.
Papež Frančišek, ki ima preko milijon sledilcev na Twitter-ju,

Zato vas vabimo, da sebi in drugim oznanjate Božjo besedo.
Da prinašate prihodnost in upanje.
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Ste kdaj začutili moč Božje besede? Srečo ali mir ob odlomku? Veselje ob misli, ki ti jo je Sveti Duh položil v srce ob
pravem trenutku?

Zato vas prosimo, da sprejmete izziv in nam pomagate,
da preko računalniških ekranov Božjo besedo približamo
ljudem. Kaj lahko storite? Izrabite priložnost, da postanete
Božja roka ali noga. Prvi korak, ki ga lahko naredite je, da
si na svoj računalnik nastavite dnevno svetopisemsko spodbudo, ki jo objavljamo tudi na Facebooku. Četudi teh medijev ne uporabljate, nam vseeno lahko priskočite na pomoč.
Obiskanost strani se z vsakim mesecem povečuje, tako smo
v zadnjih treh mesecih prek spletnih medijev dosegli več kot
570 novih ljudi. Zato vas prosimo, da nas finančno podprete,
da bomo lahko še pogosteje in bolj kvalitetno prenašali Božjo besedo po svetovnem spletu. Morda so za vas to le majhni
koraki, ki se zdijo nepomembni. Za Gospoda je to dan, ko ve,
da Mu želite iti naproti!

NOVICE
VSTOPI V SVETO PISMO, NOVA NASLOVNICA

SVETOPISEMSKA DRUŽBA IŠČE NOVE
PROSTORE!
Svetopisemska družba v slovenskem prostoru deluje že
triindvajseto leto. Da bi lažje opravljali svoje poslanstvo širjenja Božje besede, nam je Britanska in inozemska svetopisemska družba omogočila nakup lastnih prostorov. Hvaležni
smo jim, predvsem pa Bogu, ki skrbi za nas in blagoslavlja
naše delo. Nekaj prostorov smo si že ogledali, še vedno pa
iščemo pravega. Hvaležni bomo za vaše molitve, da najdemo
primeren prostor za delovanje. Če pa slučajno veste za primeren prostor, pa bomo veseli vašega klica

NOVI ČASI, NOVI OBRAZI
Po osemletnem sodelovanju in trudu prinašati Božjo besedo vsakomur, se naš sodelavec, Benjamin Siter, odpravlja novim izzivom naproti. Odslej bo svoja znanja in veselje do Besede prinašal v društvu Družina in življenje. Iskreno smo mu
hvaležni, da je vztrajno in z veseljem prinašal svetopisemsko
poslanstvo. Pospremimo ga z molitvijo in mislijo na vse, kar
je storil Gospodu v čast. Naj bo njegovo delo še naprej blagoslovljeno.

Priljubljeno izdajo Vstopi v Sveto pismo, ki poleg celotnega
Svetega pisma vsebuje tudi 96 barvnih informativnih strani,
smo ponatisnili z novim ovitkom.
Novi ovitek ni nadomestil prejšnjega, ampak je na voljo
hkrati s starim. Naša želja je namreč, da bi knjiga pritegnila čim
širši krog bralcev. Stari ovitek se je izkazal kot zelo primeren
za mlajše, osnovnošolske bralce. Zaradi vtisa, da gre za otroško
knjigo, pa je lahko odbil starejše bralce.
Vsebina dodatnih informativnih strani ni namenjena samo
mladim, ampak tudi odraslim. Te strani namreč predstavljajo
zelo primeren uvod oziroma “vstop” v Sveto pismo za vsakogar, ki se z njim spoznava. Knjiga vam je na voljo v naši knjigarni, članom z 20% popustom.

Z veseljem pa med nami pozdravljamo novo sodelavko, Evo
Strajnar, ki se nam je pridružila v mesecu aprilu. Prihaja z zanosom in veseljem do dela, predvsem pa z željo biti orodje v
Božjih rokah. Želimo ji blagoslova in vas prosimo, da se nje in
njenega dela spominjate v molitvi.

Bogato ilustrirana knjiga prinaša izbor najpomembnejših svetopisemskih zgodb, ki jih
spremljajo ilustracije in poljudne razlage ter
fotografije svetopisemskih krajev, predmetov in umetniških upodobitev.
Redna cena: 22 €
30% popust
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