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IZNA JDLJIVA LJUBEZEN
Eden od temeljev našega poslanstva pri Svetopisemski družbi je, da
omogočamo srečevanje s
Svetim pismom v razumljivem jeziku in v oblikah, ki so ljudem blizu.
Zato imamo Sveto pismo
na voljo v toliko različnih
formatih in prav zato
smo v zadnjem času izdali več priročnikov, ki olajšajo vstop v svet Svetega pisma. Še posebej smo veseli nedavnega izida knjige Bistvenih sto, potovanje v osrčje Svetega pisma.
Z enakim namenom smo pred več kot desetletjem ustanovili
spletni portal www.biblija.net, omogočili branje Svetega pisma preko mobilnih telefonov, v zadnjem času pa smo ponovno
naredili velik korak, s katerim smo dohiteli tehnološki razvoj
zadnjih let. Jeseni smo pripravili posodobljeno spletno stran
www.svetopismo.si, ki je dosti bolj dinamična in omogoča
preprostejše posodabljanje novic o našem delu. Poslej se boste
mnogo lažje znašli v bolj pregledni spletni knjigarni, kjer je sedaj na voljo tudi celotno Sveto pismo kot e-knjiga, spletišče pa
nam omogoča tudi povezovanje in združevanje različnih na-

činov spletnega oznanjevanja. Na novi strani vas bodo čakale
bolj ažurne in obširne novice z bogatim slikovnim gradivom, s
katerimi bomo poročali o delu za širjenje Svetega pisma, našli
pa boste tudi zanimivosti, kot je na primer novi predstavitveni
film o Življenju z Jezusom, ki odgovarja na številna vprašanja,
ki se ljudem porajajo v zvezi z dinamičnim prevajanjem Svetega pisma. Vabimo vas torej, da se večkrat oglasite na strani
www.svetopismo.si, če pa želite, da vas na novice opozorimo
po e-pošti, nam pošljite svoj e-naslov na info@svetopismo.si.
V božičnem času se veselimo iznajdljivosti Božje ljubezni,
ki nam je posla“To vam bo v znamenje:
la tako velikega
našli boste dete, povito in
odrešenika, da je
položeno v jasli”(Lk 2,12)
bil pripravljen priti
med nas kot nebogljeno dete. Bodimo
tudi mi iznajdljivi v oznanjevanju te ljubezni - tako v
“realnem”, kot tudi v “virtualnem” svetu!
V imenu vseh zaposlenih na Svetopisemski družbi vam
želim blagoslovljen Božič in srečno novo leto 2015!
Benjamin Siter, Dobrodelna dejavnost

S V E TO P I S E M S K I M A R ATO N
Svetopisemski maraton
Svetopisemski maraton, ki je v letošnji prvi polovici oktobra potekal kar na 54. krajih po vsej Sloveniji, je bil po
številu sodelujočih krajev največji doslej! Ob naslovu Učite se od mene smo premišljevali, kaj to Jezusovo navodilo
pomeni za nas danes. Poudariti smo želeli, da mora biti
življenje kristjana življenje nekoga, ki se je odločil, da želi
vsak dan živeti kot »mladika na trti«, saj se zaveda, da sam
na sebi ne more storiti ničesar (Prim. Jn 15,14-15). Božja
ljubezen, ki jo je živo doživel, ga po branju Božje besede
vedno znova nagovarja, da kot »misijonarski učenec« prinaša to veselo oznanilo v svoje najtesnejše odnose in v
svet. K obnovitvi naše življenjske odločitve za Kristusove
učence so nas ob večerih maratonskega tedna spodbujala

predavanja pri sv. Jožefu, na katerih so sodelovali: p. Karel Gržan,Saša Knežević, Zakonca Tootil, Tomaž Plečko,
p. Vili Lovše, p. Branko Cestnik, Matjaž Črnivec, Karmen
Kristan, Dani Siter, člani društva ZVEŠ in drugi. Video posnetki večerov si lahko ogledate preko naše spletne strani
www.svetopismo.si.
Svetopisemski maraton smo zaključili s premiero monodrame Gregorja Čušina Peti evangelij, pred katero nas
je nagovoril novi ljubljanski nadškof p. Stane Zore , ki je
poudaril, kako pomembno je, da nadaljujemo s pobudo
Svetopisemskega maratona, ki v našem življenju ustvarja
priložnosti za srečevanje z živo Besedo, ki za razliko od
poplave praznih besed, opogumlja in daje novo upanje.

Izid knjige Bistvenih sto, potovanje
v osrčje Svetega Pisma
»Sveto pismo sem bral po koščkih, vendar
ne vem, kako ti sestavljajo celoto.«
»Rad imam Sveto pismo, vendar bi rad razumel, kako naj ga prenesem v svoje življenje
danes.«

Ob letošnjem Svetopisemskem maratonu je ugledala luč
sveta knjiga Bistvenih sto, potovanje v osrčje Svetega pisma, ki odgovarja na zgornji pogosti vprašanji in “običajnemu” bralcu pomaga prenesti Sveto pismo v življenje z
nazornimi razlagami svetopisemskih odlomkov, primeri
iz življenjskih zgodb, konkretnimi vprašanji za osebno
poglobitev ter predlogi za molitev ob Svetem pismu.
Ob knjigi lažje vidimo, kako posamezne zgodbe Svetega
pisma tvorijo celoto in kako smo del te enovite zgodbe
tudi mi sami. Čeprav se namreč v Svetem pismu srečamo
z množico oseb in literarnih slogov, pa se skoznje vendarle zrcali ena sama, glavna zgodba, ki osmišlja Sveto pismo in življenje sámo. Knjiga je razdeljena v dvajset vsebinskih sklopov, v vsak odlomek pa nas uvede s petimi
koraki: moli, preberi, premisli, uporabi in še enkrat moli.
“Res pomembno v tej knjigi je to, da nas pri vsakem svetopisemskem
odlomku opozarja, kaj nam hoče po njem povedati Bog, prav meni in

tebi, prav za ta dan, to uro. Da to niso le bolj ali manj zanimive zgodbe, pesmi in pridige iz sive davnine, ampak beseda za nas, ki se danes
veselimo življenja in se spopadamo s težavami. Njen avtor Whitney
T. Kuniholm zna to povedati duhovito in nam pokaže tudi smešne in
tragične poteze oseb, ki nastopajo v svetem besedilu. Vprašanja pod
naslovom »Uporabi« pri vsakem odlomku še posebej podčrtavajo, da
je zadeva aktualna, živa, vredna premisleka in upoštevanja. Posebno
lepo se mi zdi, kako samoumevno pisec postavlja pred branje Svetega
pisma in na konec premišljevanja – molitev” (dr. Marijan Peklaj,
Predsednik Svetopisemske družbe Slovenije, iz uvoda).
Če še nimate navade rednega branja Svetega pisma, je
adventni ter božični čas odlična priložnost, da se spoprimete z izzivom in se v naslednjih stotih dneh podate
na popotovanje v osrčje Svetega pisma. Knjigo lahko po
ugodni ceni 12,00 € naročite preko naše spletne strani
www.svetopismo.si ali telefona (01) 430-62-40.

LUČ V TEMI
Božični dobrodelni projekt
Dobrodelni projekt Luč v temi poteka že 9. leto zapored,
kljub temu in vsem drugim naporom pa lahko še vedno
opazujemo nadaljevanje političnega, ekonomskega in
moralnega razkroja slovenske družbe, vedno več ljudi se
nahaja na robu socialne stiske...
Kristjani smo poklicani biti luč v svojem okolju in bolj,
kot so razmere temne, jasnejša je v ljudeh potreba po luči
in bolj so pripravljeni prisluhniti našemu pričevanju in
oznanilu, ki ga prinaša Sveto pismo.

Prosimo vas, da s svojim darom nekomu
priskrbite luč Božje besede! Z darom 20€ podarite eno Sveto pismo in pokrijete stroške
pošiljanja. Iskrena hvala in Bog lonaj!
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Zaradi vaših darov, ki ste ga za projekt Luč v temi prispevali v lanskem letu, smo lahko letos razdelili veliko Svetih pisem in druge biblične literature ljudem v različnih
okoliščinah in težavah: preko Slovenske Karitas bo 110
družin, ki jim je v poplavah zalilo domove poleg druge
pomoči prejelo tudi Sveta pisma; 32 Svetih pisem in 240
knjižic Identiteta bodo razdelili prostovoljci Evangeličan-

ske humanitarne organizacije EHO, 30 Svetih pisem pa bo
zapornikom in drugim socialno ogroženim ljudem razdelilo dobrodelno društvo Kairos, ki ga je ustanovil znani
nogometni zvezdnik iz Maribora Marcos Tavares. Ta je o
tem, kako Sveto pismo nagovarja ljudi, ki ga od njega prejmejo Sveto pismo, dejal: “V prvem trenutku so presenečeni, kasneje pa so srečni in želijo brati Sveti pismo”. Več o
tem lahko preberete na www.svetopismo.si/podari. Tam
najdete tudi prijavnico za dobrotnika Božje besede.

Stična mladih in Življenje z Jezusom
Septembra smo sodelovali na srečanju mladih v Stični s
projektom Življenje z Jezusom. Tokrat smo pripravili »misijonarski« pripomoček – blokec Daj Besedo s 128. svetopisemskimi citati. Mlade smo povabili, naj s pomočjo
blokca postanejo misijonarji med svojimi prijatelji. Mednje smo tako razdelili preko 2.000 blokcev Daj besedo.
Odzivi na deljenje misli so bili izjemni. Uroš je pobudo
pohvalil takole: »Menim, da je to super način za širjenje
Božje Besede med ljudmi. Prebrati en listek na dan ni veliko, lahko si ga zapomniti in nam predstavlja motivacijo
in oporo čez dan.«

Blokec Daj Besedo imamo lahko v žepu za osebno rabo
– vsak dan si lahko odtrgamo svež odlomek Božje besede, si ga zapomnimo in ga nato podarimo naprej. Kot darilo lahko podarimo posamezno misel, ali pa kar celotni
snopič – kot letos na Stični. Seveda pa so lističi z Besedo
uporabni tudi v župniji ali skupnosti, kjer jih lahko iztrgamo in jih razdelimo na način »žrebanja« iz košarice ali
posebne »Skrivnostne skrinjice«, kot je to počelo dvanajst
mladih »bibličnih animatorjev« na Stični, blokce Daj Besedo pa smo podarili tudi bralcem na Svetopisemskem
maratonu. V kolikor želite blokec deliti tudi v vaši župniji
ali skupnosti, nam pišite na dobrodelno@svetopismo.si in
dogovorili se bomo za ustrezno obliko sodelovanja.

NOVICE
Stoletnica Chráskove Biblije
Anton Chráska (1868–1953), češki misijonar, biblicist,
publicist, teolog, pridigar, pisec, pesnik in prevajalec slovenskega Svetega pisma, je od leta 1896 do 1922 (s krajšo
prekinitvijo) deloval med Slovenci kot osrednja osebnost
protestantizma.
Letos praznujemo stoletnico Chráskovega prevoda in izida celotnega Svetega pisma (1914–2014). Tako imenovana
»Cháskova Biblija« je do danes doživela šestnajst ponatisov, kar kaže na izredno priljubljenost njegovega prevoda,
ki ima danes starinsko patino, kar mu daje poseben čar.
Ob stoletnici smo pripravili pravopisno prenovljeno izdajo celotnega besedila, ki prinaša najbolj zanesljivo obliko
Chráskovega besedila doslej in ki jo lahko kot e-knjigo kupite na naši spletni strani ter berete na portalu BIBLIJA.
net.
Ob tej priložnosti bo izšla tudi posebna izdaja Visoke pesmi s posodobljenim besedilom Chráskovega prevoda
Svetega pisma, pripravili pa smo tudi posebno spletno
stran chraskovo.svetopismo.si, kjer boste našli rastočo
zbirko gradiv in informacij o tem pomembnem misijonarju in prevajalcu Svetega pisma.

Evangeliji
S pobudo vsakodnevnega branja in premišljevanja evangelija je letos začel papež Frančišek, ko je razdelil med
navzoče na na trgu Sv. Petra več tisoč izvodov žepne izdaje Evangelijev. Ob tem je povabil: “Evangelij imejte na
dosegu, imejte ga na nočni omarici, v torbici, v žepu; za
trenutek ga odprite, preberite Jezusovo Božjo besedo
in Božje kraljestvo bo prišlo!« Pri Svetopisemski družbi
smo zato na pobudo pred kratkim preminulega župnika
Jožeta Gregoriča (1970–2014) pripravili posebej priročno in cenovno ugodno izdajo evangelijev. Gre za žepni
format s trpežnimi platnicami, ki ga lahko ga nosimo s
seboj v žepu ali torbici. Po ceni 4,80 € ga lahko naročite
preko spletne strani www.svetopismo.si ali preko telefona 01/430 62 40.

OBIŠČITE NAS
NA NAŠI SPLETNI
STRANI IN SI
NALOŽITE SVOJ
IZVOD
E-SVETEGA PISMA

SVETOPISEMSKI GLASNIK je interno glasilo Društva Svetopisemska družba Slovenije, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana, telefon:
01/430-62-40, e-pošta: info@svetopismo.si, internet: www.svetopismo.si in www.biblija.net, TRR: SI56-0208-5001-0473-552, davčna
številka: SI43017487. Za člane društva je Svetopisemski glasnik brezplačen; financira se izključno s prostovoljnimi prispevki.

