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KAJ JE 
SVETO 
PISM0

? 

Stara zaveza vsebuje zgodbe o 
starem sporazumu med Bogom 
in hebrejci, kot je bil razodet nji-
hovemu voditelju Mojzesu. 
Govori tudi o tem, kako so po 
sporazumu živeli in ali so ga 
spoštovali.

Nova zaveza vsebuje zgodbe in 
učenja o novi zavezi med Bogom 
in ljudmi, ki temeljijo na učenju 
in življenju Jezusa.

Imenuje se tudi Biblija, prihaja pa iz 
grščine, kjer »biblia« pomeni »knjige«.)

Je zbirka 
starodavnik 
knjig o Bogu 

(Jahveju).

SVETO PISMO IMA
2 DELA:

Imenujeta se tudi Stari 
in Novi testament, kar 
pomeni isto kot zaveza: 

dogovor.
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KDO JE 
NAPISAL 

SVETO PISMO
?

Napisalo ga je mnogo različnih 
avtorjev, največkrat hebrejcev, 
nekateri so tudi neznani.

KDAJ JE bilo
NAPISAno

?

V različnih obdobjih 

v razdobju 1100 let – 
približno med letoma 
1000 pred Kr. in 100 po Kr.

Na različnih krajih 

Palestina, Babilon, Egipt, 
Rim, Korint, ...

Zaradi različnih razlogov 

da bi učili o veri, narodni 
pripadnosti, da bi opisali 
Mesijo, ... 

KDO JE IZBRAL 
TE SPISE 

?
Spisi niso bili izbrani, ampak 
prepoznani in priznani kot 
navdihnjeni od Boga. Hiponski 
koncil (393 po Kr.) in še mnogi 
kasnejši dokumenti so določili 
kanon navdihnjenih knjig.

KAJ JE KANON 
SVETEGA 

PISMA
?

Kanon svetih knjig je zbirka knjig, 
ki jih je Cerkev sprejela in priz-
nava, da so od Boga navdihnjene. 
Knjiga je navdihnjena, ker je Bog 
njen začetnik, in je kanonična, 
ker jo je Cerkev kot navdihnjeno 
sprejela in potrdila.

Katoliški kanon Svetega pisma 
vsebuje 73 knjig, 46 knjig Stare 
zaveze in 27 knjig Nove zaveze.

Delijo se na protokanonične knjige, 
to so tiste, ki jih kot navdihnjene 
priznavajo vse krščanske Cerkve in 
Devterokanonične, ki jih kot nav-

dihnjene priznavajo katoličani. 
Med Devterokanonične knjige 
Stare zaveze spada 7 knjig: Tobit, 
Judita, Knjiga Modrosti, Sirah, 
Baruh, Prva knjiga Makabejcev, 
Druga knjiga Makabejcev ter do-
datka k Danijelu in Esteri. Med 
devterokanonične knjige Nove 
zaveze spada prav tako 7 knjig: 
Pismo Hebrejcem, Jakobovo pis-
mo, Drugo Petrovo pismo, Drugo 
in Tretje Janezovo pismo, Judovo 
pismo in  Razodetje.

ZAKAJ BRATI 
SVETO PISMO 

?

Zaradi različnih razlogov:
- da bolje razumeš Boga in   
 božja dela
- da ti pomaga bolje živeti  
 in ravnati
- da bi si delili zgodbe o  
 človeških izkušnjah pre 
 ko različnih literarnih  
 zvrsti:
 - pesmi in poezija
 - zakoni in zgodovina
 - prerokovanja in   
    modrostni izreki
 - kratke zgodbe, pisma

- brati sporočilo o   
 odrešenju
- da bi kaj vedeli o najbolj  
 slavni knjigi zgodovine,  
 knjigi 30-tih stoletij,   
 najboljšem »bestselerju«  
 vseh časov!
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Sveto pismo je razdeljeno v 46 
knjig Stare zaveze in 27 knjig 
Nove zaveze, skupaj 73 knjig. 
Vsaka knjiga se označuje s poseb-
no kratico, kot npr.: 
Jn – Janezov evangelij. 
Seznam kratic in kje se nahaja 
določena knjiga v SP, lahko 
najdemo na začetnih straneh 
vsakega Svetega pisma (glej pod 
»Vsebina«), najbolje pa se jih je 
naučiti na pamet.

Vsaka knjiga je razdeljena na 
poglavja, ki so označena z veliki-
mi številkami v tekstu. Nekatere 
knjige imajo zgolj nekaj poglavij 
(na primer Drugo in Tretje 
Janezovo pismo imata zgolj 1 
poglavje), nekatere knjige pa 
imajo veliko poglavij (Izaija 66, 
Psalmov pa je npr. 150).

Vsako poglavje je razdeljeno v 
vrstice, ki so označene z majh-
nimi številkami v tekstu.

Tako je odlomek vedno 
označen z:
1 – nazivom knjige
2 – številko poglavja
3 – številkami vrstic

V slovenski obliki zapisa za 
svetopisemski odlomek je nekaj 
posebnosti, kot npr. umanjkanje 
presledka za vejico.

PRIMERI:

Jn 12,1-8 – Janezov evangelij, 12 
poglavje, vrstice 1 do 8 (Žena v 
Betaniji mazili Jezusa.)

Ps 92 – psalm 92

1 Mz 7,7 - 8,19 – Prva Mojzesova 
knjiga, sedmo poglavje od vrstice 
7 do konca in 8 poglavje od 
začetka do vrstice 19 (Vesoljni 
potop.)
 
1 Sam 16,1–3. 11-13 – Prva Sam-
uelova knjiga, 16 poglavje od 1 
do 3 vrstice in dodatno še od 11 
do 13 vrstice (Samuel mazili Da-
vida.)

Naslovi, ki jih najdemo v Svetem 
pismu med poglavji in med tek-
stom niso svetopisemsko besedi-
lo, ampak dodatek redaktorja, da 
nam pomagajo pri razumevanju 
vsebine, zato naslovov, predvsem 
pri liturgičnem branju SP ne be-
remo. 

»TEHNIČNA« NAVODILA ZA BRANJE 
SVETEGA PISMA STARA 

ZAVEZA
(Judovski spisi)

Ta zbirka religioznih knjig 
je bila napisana v hebrejščini v obdobju več kot 
1000 let. Vsebuje:

(1)  ZGODOVINO junakov in dogodkov
(2) PRAVILA IN ZAKONE
(3)  MOLITVE
(4) REFLEKTIVNO LITERATURO
(5)  POEZIJO

46 KNJIG 
Stare zaveze.

21 ZGODOV INSK IH 
KNJ IG

9 MODROSTNIH KNJ IG16 P R EROŠK IH KNJ IG

1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga

Jozue
Sodniki

Ruta
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga

1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev

1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Ezra 
Nehemija

Tobit
Judita

Estera (skupaj z 
grškimi dodatki)

Prva knjiga 
Makabejcev

Druga knjiga 
Makabejcev

Izaija
Jeremija
Ezekiel

Danijel (skupaj z 
grškimi dodatki)

Ozej
Joel

Amos
Abdija

Jona
Mihej 

Nahum
Habakuk
Sofonija

Agej
Zaharija
Malahija

Job
Psalmi

Pregovori
Pridigar (Kohelet)

Visoka pesem
Žalostinke

Knjiga modrosti
Sirah

Baruh (Jeremijevo pismo - 6. poglavje 
Baruhove knjige)
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- kako se je svet začel
- verovanja o začetku 
človeškega rodu
- začetki hbrejskega 
ljudstva in njihovo mesto 
“izvoljenega ljudstva” 

50 poglavij
prvih 11: Zgodba o začetku 
človeškega rodu.
naslednjih 39: Zgodba o 
očakih, očetih judovskega 
ljudstva - Abraham, Izak, 
Jakob, Jožef

- kako so Izraelci zbežali 
iz Egipta
- zapovedi, za katere so 
prisegli, da se jih bodo 
držali, ko so naredili 
zavezo z Jahvejem na 
gori Sinaj

40 poglavij
prvih 18: zgodovina
naslednjih 20: 10 zapovedi 
in postava (zakonodaja)

- postava
- pravila za obredna 
žrtvovanja
- kako praznovati verske 
praznike

27 poglavij
prvih 7: pravila za obredno 
žrtvovanje
naslednje 3: posvetitev 
duhovništva
nasledjih 6: pravila o 
“čistosti” in “nečistosti”
naslednjih 10: pravila o 
svetosti

- cenzus za ljudi
- zgodba o izraelskem 
tavanju skozi puščavo

36 poglavij
prvih 4 in 26 - cenzus
ostala: zgodovina

- zgodba o mojzesovih 
zadnjih govorih
- ponovitev postave

34 poglavij:
prvih 11: Mojzesov 
nagovor
Naslednjih 23: ponovitev 
postave in zapovedi

21 ZGODOVINSKIH KNJIG

Prva 
Mojzesova 

knjiga 
(Geneza)

Druga 

Mojzesova 

knjiga 
(Eksodus)

Tretja 

Mojzesova 

knjiga 
(Levitik)

Četrta 

Mojzesova 

knjiga 
(Numeri)

Peta 
Mojzesova 

knjiga 
(Devteronomij)

1

2

3

4

5

6. Jozue
- Zgodba Jozueta, naslednika 
Mojzesa in voditelja Izraelcev
- zavojevanje Kanaana

7. Sodniki
- težave v obljubljeni deželi
- sreča Izraelcev v odvisnosti 
od tega, kako ubogajo božjo 
postavo
- vladanje plemenskih 
poglavarjev

8. Ruta
- pastirska zgodba
- kako je Moabka postala hči 
Izraela in prednica kralja Davida 
in Jezusa Kristusa

9. Prva Samuelova knjiga
- Zgodba o prvem kralju Savlu 
do njegove smrti

10. Druga Samuelova knjiga
- Zgodba do zadnjega leta 
kraljevanja kralja Davida

11. Prva knjiga kraljev
- smrt Davida
- vladanje njegovega sina 
Salomona
- zgodovina do Ahaza, sina 
Ahaba

12. Druga knjiga kraljev
- nadaljevanje zgodbe o kraljih
- razdelitev v dve kraljestvi
- dogodki, ki so peljali do padca 
obeh kraljestev

13. Prva kroniška knjiga
- zgodovina od Adama do Ja-
koba

14. Druga kroniška knjiga
- zgodovina Izraelskega ljud-
stva od Davida do babilonskega 
izgnanstva

15. Ezra
- zgodba o vrnitvi beguncev iz 
Babilona v Judejo l. 536 pr. n. š.
- se začne z razglasom Kira, 
Perzijskega kralja



10 11

16. Nehemija
- zgodba o tem, kako je veliki 
voditelj zapustil perzijski dvor, 
da bi pomagal beguncem ob 
vrnitvi obnoviti Jeruzalem in 
njihova življenja

17. Tobit
- verska zgodba, ki poudarja 
vrednost vere v trenutkih, ko se 
zdi, da nas Bog zapusti
- vloga Izraela pri odrešenju

18. Judita
- zgodba, ki govori o vlogi Iz-
raela pri odrešenju in usodi v 
človeški zgodovini

19. Estera
- zgodba o judovski deklici, ki 
postane kraljica Perzije in reši 
svoje ljudstvo pred uničenjem
- v tem hebrejskem tekstu Bog 
ni niti enkrat omenjen
 
... in dodatek k Ester
- grški deli Esterine knjige, ki 
govorijo o njeni vernosti
- poduhovljen sicer nereligiozen 
ton knjige v njeni hebrejski 
obliki

20. Prva knjiga Makabejcev
- zgodovinsko poročilo o judovs-
kem prizadevanju za obrambo 
svojega bogoslužja in zvestobi 
postavi

21. Druga knjiga Makabejcev
- poročilo o istem uporu, o 
judovski zmagi in pridobitvi 
samostojnosti. 

16 PREROŠKIH KNJIG – 
predvsem zgodovina ter 

nagovori (pridige)

1. Izaija
Proto Izaija (1-39)
- govori preroka Izaija o ve-
liko stvareh in ob mnogih 
priložnostih
Devtero Izaija (40-66)
- Mesijanske prerokbe

2. Jeremija
- prerokbe ljudstvu v težavah 
skozi 40 let težav
- prerokovanje o novi zavezi

3. Ezekiel
- očitki glede Izraelskih grehov
- obljuba odrešenja v novi za-
vezi
- stanje, kakršno bo v novi za-
vezi

4. Daniel
- zgodba o mladem judu, be-
guncu v Babilonu, ki je postal 
guverner
- poda razlago zgodovine in 
novo upanje za nov red na zem-
lji

... in dodatek k Danijelu
- Pesem hvalnica treh mladeničev, 
njihovih molitvah in blagoslovu 
Boga
- Suzana in starešine; Bel in zmaj – 
obe samostojni zgodbi povezani z 
skupnim junakom, Danijelom

5. Ozej
- prvi od 12 malih prerokov
- pridiga, da je jahve Bog ljubez-
ni in da bo odpustil tistim, ki se 
pokesajo

6. Joel
- kliče k pokori skozi post in 
molitev
- obljuba o izbruhu Duha
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7. Amos
- najzgodnješi zapis preroške 
pridige
- pridiga evernemu kraljestvu, 
da bo Jahve uničil Izrael zaradi 
njegovih grehov

8. Abdija
- pridige, ki razkrivajo Edom, 
ki s eje pridružil Judovim 
sovražnikom

9. Jona
- parabola (prispodoba v zgod-
bi) o usmiljenju
- prikaže božjo ljubezen do 
vseh, ne le do judov 

10. Mihej
- sodba nad Judom zaradi nez-
vestobe
- prerokba Kristusovega rojstva 
v Betlehemu

11. Nahum
- pridige proti Ninivam (Asiriji)
- takoj po tem, ko so Ninive 
ogoržale Judovsko kraljestvo, v 
poznem 7 stoletju pr. n. š.

12. Habakuk
- prerok v Judu kmalu po Na-
humu
- Bog uporablja Babilon kot 
palico za kaznovanje Juda

13. Sofonija
- pridige proti malikovanju in 
tujim običajem. Pridigal je pod 
kraljevanjem Jozije.

14. Agej
- pridiga Judom, ki so se vračali 
iz babilonskega suženjstva
- sporočilo je bilo, naj obnovijo 
Jahvejeh tempelj v Jeruzalemu

15 Zaharija
- Agejev partner v trudu za ob-
novo templja
- mesijansko videnje princa 
miru

16. Malahija
- pomeni “moj glasnik”
- pridiga proti zlorabam in 
brezbrižnosti

9 MODROSTNIH KNJIG
zgodovina, poezija, fIlozofija

1. Job
- pripovedna drama
- zgodba o težavah, ki so prizadele 
dobrega moža
- zakaj se hudo lahko zgodi tudi 
dobremu

2. Psalmi
- 150 pesmi molitve in slavljenja
- mnoge so tradicionalno pripisane 
kralju Davidu, a avtorstvo večine ni 
znano

3. Pregovori
- zbirka pregovorov in rekov
- religiozne vsebine in za vsak dan
- od Salomona in drugih

4. Pridigar
- pričanje božanske modrosti, ki 
odseva v naravi, neodvisne od 
človeka

5. Visoka pesem
- ljubezenska lirika, ki pa jo mnogi 
razumejo kot alegorijo božje 
ljubezni do Izraelcev in Kristusove 
ljubezni do Cerkve 

6. Žalostinke
- knjiga žalostink (pogrebnih 
pesmi) o padcu Jeruzalema ter 
posledičnem kaosu in zatiranju. 
Odseva Jeremijevega duha in stil.

7. Knjiga modrosti
- hvalnica božji modrosti
- personalizacija Modrosti kot 
zaščitnice pravičnosti
- obsodba malikovanja

8. Sirah
- imenuje se tudi Modrost Siraha, 
Jezusovega sina
- uveljavlja načelo božjega moral-
nega zakona, moralne odgovornos-
ti za greh ter božjega povračila

9. Baruh
- ponovitev zgodbe o izgnanstvu 
Izraelcev, da bi izgnancem v njihovi 
stiski zagotovil obnovitev in rešitev
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NOVA 
ZAVEZA
(KRŠČANSKI SPISI)

Zbirka 27 knjig 
pisanih v tedanji grščini kot  

MISIJONARSKI PRIROČNIK  

– razglaša rojstvo, rast in učenja krščanske Cerkve.

27 KNJIG 
Nove zaveze

P RVE ŠT IR I , 
IMENOVANE 
EVANGELIJ I

Matejev evangelij
Markov evangelij
Lukov evangelij

Janezov evangelij

APOSTOLSKA 
DELA

Pripoved o prvi 
Cerkvi, Petru in Pavlu.

13 PAVLOV IH 
P ISEM CER KVAM  

IN LJUDEM

Pismo Rimljanom
Prvo pismo Korinčanom

Drugo pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom

Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom

Prvo pismo Tesaloničanom
Drugo pismo Tesaloničanom

Prvo pismo Timoteju
Drugo pismo Timoteju

Pismo Titu

Pismo Filemonu

8
P R EOSTALIH 

P ISEM

Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo

Prvo Petrovo pismo
Drugo Petrovo 

pismo
Prvo Janezovo pismo

Drugo Janezovo 
pismo

Tretje Janezovo 
pismo

Judovo pismo

R AZODETJE

“Vizija”

4 EVANGELIJI  
(“EVANGELIJ” pomeni “dobra novica”)

- napisan po padcu Jeruzalema (70 po 
Kr.), okoli 80 - 90 po Kr.
- napisan za Jude in dokazuje, da je 
Jezus Mesija, katerega prihod izpolnjuje 
prerokbe

- najzgodnejša in najkrajša pripoved o 
Jezusovem življenju
- napisan okoli 65 – 70 po Kr. in objav-
ljena po padcu Jeruzalema
- napisan za pogane da predstavi Jezusa 
kot Mesija in božjega Sina

- napisan med 70 – 90 po Kr.
- pokaže kronološko zaporedje
- napisan za Grke, da prikaže Jezusa kot 
univerzalnega odrešenika. 

Opomba: Ti prvi trije evangeliji so im-
enovani “Sinoptični”, kar pomeni “videni 
z istim očesom”. Pokrivajo iste dogodke.

- Napisan okoli konca prvega stoletja 
(ok. leta 100 po Kr.)
- napisan kot navodila zgodnji krščanski 
Cerkvi
- predstavi Jezusa kot večno Božjo 
Besedo, ki se je spustil iz nebes in postal 
človek.

1

2

3

4

MATEJ

MARKO

LUKA

JANEZ

Gre za 
pripovedi o 

Jezusovem 
rojstvu, 

otroštvu, 
učenju, smrti 
in vstajenju
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APOSTOLSKA DELA – 
zgodba o NOVI VERI 

- prvo zgodnjo poročilo o 
krščanski skupnosti
- kako se je razširila iz 
Palestine v Rim, prestol-
nico sveta
- nadaljevanje Lukovega 
evangelija, napisano od 
istega avtorja
- pokriva prvih 30 let po 
Jezusovi smrti

28 poglavij 

prvih 12: dogodki v 
Palestini in Mali Aziji 

naslednih 16: Pavlova 
misijonska potovanja 
v Judeji in po rimskem 
svetu, vse do jetništva 
v Rimu

APOSTOLSKA 

DELA

13 PAVLOVIH PISEM
Cerkvam in posameznikom

napisana pred Evangeliji, 20 – 30 let po Jezusovi smrti (50 – 70 po Kr.)
so najzgodnejši krščanski spisi

glede avtorstva so še nekatera vprašanja odprta

1. Pismo Rimljanom
- iz Korinta Rimski Cerkvi
- priprava na Pavlov obisk
- tik pred zadnjim obiskom Jeru-
zalema
- glavno vprašanje: odnos med 
judovstvom in krščanstvom
okoli 57-58 po Kr.

2. Prvo pismo Korinčanom
- nasvet Korintski Cerkvi glede 
nepokorščine, krepostnosti in 
poroki, ...
- o vstajenju
okoli 57 po Kr.

3. Drugo Pismo Korinčanom
- Pavlovo trpljenje in tolažba
- opozorila, da bo preganjan pri 
naslednjem obisku
- nabirka za uboge v Jeruzalemu
okoli 57 po Kr.

4. Pismo Galačanom
- o spreobrnjenih Galačanih, ki 
so se vračali v strogo judovsko 
postavo
- prava utemeljitev vere
okoli 54 - 55 po Kr.

5. Pismo Efežanom
- pismo mestu v Mali Aziji
- o skrivnosti odrešenja in 
skrivnosti Cerkve
okoli 62 po Kr.

6. Pismo Filipljanom
- napisano, ko je bil Pavel jetnik v 
Rimu
- opozorila o napačnih učenjih
- prošnja za edinost
okoli 62 po Kr.

7. Pismo Kološanom
- pisano kristjanom v Kolosah v 
visoko razviti kristologiji (teološki 
nauk o Kristusu)
okoli 62 po Kr.

8. Prvo pismo Tesaloničanom
- pisano iz Korinta ob Pavlovem 
prvem obisku
- pohvale ljudem
- govor o Jezusovem drugem pri-
hodu
okoli 51 po Kr.

9. Drugo pismo Tesaloničanom
- sledi prvemu pismu
- Pavel je zaskrbljen zaradi nji-
hovega pričakovanja takojšnjega 
Jezusovega prihoda
okoli 52 po Kr.

10. Prvo pismo Timoteju
- po Pavlovem izpustu iz prvega 
jetništva v Rimu
- nasvet Timoteju, kako naj ukrepa 
glede nekaterih napačnih idej 
Efežanov 
okoli 63 po Kr.
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11. Drugo pismo Timoteju
- iz Rima v času Pavlovega drugega 
jetništva
- prosi Timoteja, naj zavaruje skup-
nost pred napačnimi učenji
- izrazi veliko ljubezen do Timoteja
okoli 63 po Kr.

12. Pismo Titu
- napisano pred pismi Timoteju
- nasvet mladim sodelavcem, naj 
pomagajo pri pokristjanjevanju 
sveta
okoli 62 po Kr.

13. Pismo Filemonu
- kristjanu, čigar suženj je pobegnil, 
se spreobrnil in se je bil priprav-
ljen vrniti
- prošnja Filemonu, naj bo 
usmiljen, izraz krščanskega brat-
stva
okoli 62 po Kr.

8 DRUGIH PISEM 
1. Pismo Hebrejcem
- avtor neznan
- obravnava dostojanstvo osebe 
glede na Jezusovo božjo dokončno 
besedo odrešenja
okoli 66 po Kr.

2. Jakobovo pismo
- najbrž od Jezusovega sorodnika, 
ki je postal vodja Jeruzalemske 
Cerkve
- uči o potrebnosti dobrih del, ki 
spremljajo vero
okoli 62 po Kr.

3. Prvo Petrovo pismo
- iz Rima krščanskim Cerkvam v 
Mali Aziji
- uči o vrednosti Jezusove smrti in 
vstajenja
okoli 64 – 67 po Kr.

4. Drugo Petrovo pismo
- poziv bralcem, naj bodo verni in 
brezgrajni
- pomaga graditi upanje o drugem 
prihodu
- opozarja pred napačnimi učenji
okoli 100 po Kr.

5. Prvo Janezovo pismo
6. Drugo Janezovo pismo
7. Tretje Janezovo pismo
- vsa se dotikajo različnih 
teoloških tematik
okoli 100 po Kr.

8. Judovo pismo
- možno, da ga je napisal Janezov 
brat
- kristjanom, ki so se vračali k 
poganskim nemoralnostim
okoli 90 po Kr.

RAZODETJE
apostola Janeza
- boj Jezusa in njegovih učencev 
proti Satanu in njegovim hordam
- poraz Satana in dokončna zmaga 
božjega kraljestva
okoli 96 po Kr.
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Kaj pomeni 
PREUČEVATI 

Sveto 
pismo?

- to pomeni dobiti 
kar največ od branja 
SP

UČITI SE
kako pristopiti k 
spisom SP za 
polnejše in globje 
razumevanje.

IZKUŠATI
iz prve roke besede 
velikih božjih 
prerokov.

URESNIČEVATI
modrost in vero SP 
v vsakodnevnem 
življenju.
 

 
PREUČEVANJE SVETEGA PISMA 

JE ZA VSAKOGAR
Sveto pismo je razumljivo skoraj vsakomur. Čas 
in resnična želja po razumevanju je vse, kar 
potrebuješ.

Preučevanje Svetega pisma je 
POMEMBNO, ker se skozi njega 

RAZODEVA BOG.
Sveto pismo je sporočilo živega Boga 
ljudem vsepovsod. Sveto pismo ra-
zodeva božje načrte za naše odrešenje 
in zveličanje.

Jn 5,39 – »Preiskujete pisma ... 
a prav ta pričujejo o meni.«

Skozi Sveto pismo se Bog razodeva kot vir življenja in sreče.

Ko se Sveto 
pismo bere 
z vero in 
razumevanje 
potem služi kot...

VIR
osebnega navdiha in 
verskih uvidov.

VODNIK
k ljubečemu in 
pravičnemu življenju.

ODGOVOR
na vprašanja, ki jih vsi 
postavljajo glede Boga in 
življenja.

         

STIK
z Kristusovim življenjem 
in sporočilo za vsakega 
med nami.
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Sveto pismo ima nekaj 
ZA VSAKOGAR in ZA 
VSAKO PRILOŽNOST

Na primer ...

ZGODOVINA in ŽIVLJENJEPIS
- Abrahamovi potomce 
lahko v Stari zavezi 
zasledimo tudi preko 
Ester.
- Evangeliji opisujejo 
Jezusovo življenje in 
življenje njegovih učencev.

PREROKBA
- Vključuje tako Izaijevo 
napoved novega Jeruzalema 
kot Janezovo rezodetje 
drugega prihoda.

DRAMA
- »Danijel in levi« ter »
David in Goljat« sta 
vznemirjivi zgodbi o 
pogumu. Jobova zgodba 
je dramatična pripoved o 
človekovem trpljenju.

POEZIJA
- Psalmi so zbirka pesmi, 
ki so jih nekoč peli ob 
spremljavi glasbil. 
Nekatere največje himne
 prihajajo od evangelista 
Luka.

ZAKONODAJA
- Tretja Mojzesova knjiga 
zabeleži duhovniške predpise 
in uresničevanje postave.
- Pismo Timoteju opisuje 
kvalifikacije in 
dolžnosti cerkvenih 
služabnikov.

MODROST
- Pregovori: kratki izreki 
kot konkretni nasveti. 
Pavlova pisma Rimljanom, 
Korinčanom itd. 
dajejo vodila za 
obnašanje 
kristjanov in 
njihovo vero.

Tukaj je 

HITER PREGLED
Svetega pisma, kot ga poznamo danes.

Sveto pismo je 
ZBIRKA SVETIH SPISOV

- zgodba o Božji sodbi in milosti 
nad človeštvom
- razodetje Božjega načrta za 
človeštvo
- napisano od mnogih avtorjev
- napisano v več kot 1000-letnem 
obdobju
- napisano predvsem v hebrejščini 
in grščini

STARA ZAVEZA

Zgodba o starem sporazumu med 
Bogom in Abrahamovi potomci

- Pripoveduje zgodovino 
prizadevanja za oblikovanje 
božjega ljudstva
- Vsebuje obljubo prihajajočega 
odrešenja.

NOVA ZAVEZA

Zgodba o novem sporazumu med 
Bogom in božjim ljudstvom.

- Pripovedi o življenju, smrti 
in vstajenju Jezusa; zgodovina 
zgodnje Cerkve.
- Sporočilo: odrešenje je ponu-
jeno vsem, ki sprejmejo Kristusa.

Kako ZAČETI preučevati Sveto 
pismo?

V Slovenščino je bilo Sveto pismo do sedaj prevedeno sedem krat, osmi prevod pa je v 
nastajanju. Za branje dandanes lahko izbiramo:
- Sveto pismo (mariborska izdaja), MAR, 1959 – 1961
- Sveto pismo (ekumenska izdaja), EKU, 1974 (predelana in popravljena različica Mari-
borskega Svetega pisma)
- slovenski standardni prevod, SSP, 1996 (ekumenski prevod)
- Sveto pismo (Jeruzalemska izdaja), SPJ (v nastajanju, uradni prevod Slovenske 
škofovske konference)
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1. Naredi realen 
SVETOPISEMSKI 
ŠTUDIJSKI NAČRT 
in se ga drži!

ČAS
Daj na stran nekaj časa 
vsak dan za branje SP 
... vsaj 15 minut. Izberi 
takšen termin, za kat-
erega bo možno, da ti 
pride v redno vsakod-
nevno rutino.

PROSTOR
Izberi miren prostor za 
preučevanje, kjer ne bo 
motenj kot so televizija, 
radio, telefonski klici, ... 
Imej pospravljeno mizo, 
na kateri delaš, z gradi-
vom, beležko in pisalom 
pri roki. Izberi udoben 
stol in imej dobro luč za 
branje.

KOLIČINA
Odloči se o količini 
branja za vsak dan. Iz-
beri dovolj krate tekst, 
da ne bo hitenja. Nare-
di si mesečni razpored. 
Dober tempo je, če 
prebereš pol SP v letu.

2. Imej pri roki zanesljive 
ŠTUDIJSKE PRIPOMOČKE.
Tukaj je nekaj knjig, ki ti lahko pomagajo 
odkrivati pomen Svetega pisma.

POZOR: študijski pripomočki lahko pomagajo pri preučevanju, ne 
morejo pa nadomestiti branja Svetega pisma.

KONKORDANCA

Abecedni index

besed v Svetem pismu. 

Povezuje ideje in učenja 

z odlomki v drugih knji-

gah in poglavjih.

KOMENTARJI 

Knjige, ki razlagajo in 

interpretirajo spise. Na 

razpolago je veliko av-

torjev in veliko zornih 

kotov. Povprašaj svoje-

ga duhovnika za nasvet.

SVETOPISEMSKI 

SLOVAR
Abecedni seznam

Svetopisemskih 

izrazov in tematik. Ra-

zlaga pomenov in upo-

rabe.

SVETOPISEMSKI 

ATLAS 
Zbirka zemljevidov, ki 

kažejo dežele in lokaci-

je svetopisemskih dog-

odkov.

Kje lahko najdem 
to vrstico?

Ta odlomek 
pomeni ...

Bližnjevzhodni talent je    
približno toliko in toliko €



28 29

3. Tukaj je nekaj 
ŠTUDIJSKIH PRISTOPOV 
za dopolnitev rednega branja Svetega pisma in za 
lažjo organizacijo svojega Sveto pisemskega znanja.

Uporabi različne pristope 
ob različnih časih, da kar 
najbolje zadovoljiš svoje 
potrebe.

KNJIGE in BESEDE
Izberi si SP knjigo in jo tako dolgo 
beri in preučuj, da jo boš razumel. 
Zapomni si, da je SP navdihnjeno od 
Boga.

TEMATIKE
Poglobi se v to, kaj ima SP za pov-
edati o določeni tematiki. Dobro 
preuči literaturo na to temo.

OBREDI in LITURGIJA
Veliko delov našega bogoslužja izvi-
ra iz praks, ki so se začele, ko je SP 
bilo napisano. Preuči, kaj od našega 
bogoslužja izvira iz SP besedil in 
dogodkov.

IMENA, ŠTEVILKE
Imena oseb in krajev iz SP imajo 
velikokrat pomen, ki nam lahko 
pomaga razumeti dogodke (npr. 
Peter pomeni skala). Številke so ve-
likokrat uporabljene kot simboli. 

Pohlep...

ŽIVLJENJEPISI
Zasleduj življenja in družinske 
povezave svetopisemskih oseb, 
ob tem pa se trudi razumeti božji 
načrt v življenju in zgodbi posa-
meznikov.

ZEMLJEPIS
SP je polno potovanj, neznanih 
krajev, od Prve Mojzesove kn-
jige do razodetja. Vedeti kje so 
se SP dogodki zgodili nam lahko 
pomaga, da se nam prikažejo bolj 
resnični.

Kako 
ZBRATI SVOJE MISLI 

ko preučuješ Sveto pismo?
DELAJ SI BELEŽKE
Ko bereš, si beleži dejstva, 
ključne pojme, pomembne be-
sede, koncepte.

SKICIRAJ SI 
OSNUTKE IN SHEME
Uporabi jih za boljšo pregled-
nost. Zabeleži si vsebine, imena, 
dogodke, učenja, razkritja, ...

POMNI
Nauči se imen knjig in poglavit-
no vsebino. Osredotoči se na to, 
kaj pomeni to zate.

IN vedno poišči besede, bes-
edne zveze in izraze, ki jih ne 
razumeš.

MATEJ...
MARKO...
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PREMIŠLJUJ
Sveto pismo ne samo beri ampak 
v svoje preučevanje Svetega pisma 
vključi čas za molitveno odprtost 
za Boga.

PREUČUJ SAM
Tiha meditacija je lahko 
navdihujoča osebna izkušnja.

PREUČUJ Z DRUGIMI
Družina in prijatelji lahko pr-
ipomorejo k posebnemu občutku 
krščanskega bratstva in sestrinstva.

4. BERI in 
PONOVNO BERI

... z ODPRTIM UMOM

Poišči, kar je zares tam. Ne beri 
s predsodki in vnaprejšnjimi 
prepričanji.

... z OBČUTKOM ZA 
KONTEKST
Pouči se, kako je kak odlomek 
povezan z drugim, vzroke in pos-
ledice.

... z NAMENOM

Vedi, o čem se želiš poučiti

... s PAZLJIVOSTJO

Poskušaj razumeti pisateljev na-
men ob vsakem odlomku, ki ga 
bereš.

5. Preučuj  
VSAKO KNJIGO  
Svetega pisma.

Najprej ... 

PREBERI CELOTNO KNJIGO 
brez ustavljanja za podrobnejše 
preučevanje. 

- Pouči se o okoliščinah: Kdo je 
knjigo napisal? Zakaj? Kje? Za 
koga?
- Preuči glavno temo – vrednote, 
nauke, osrednje sporočilo.

Nato ...

 SE POGLOBI V POSA-
MEZNE DELE in jih podrobno 
preučuj, vrstico za vrstico

- Zberi posamezna dejstva – 
kraj dogodka, osebe, dogodke, 
ključne pogoje.
- Opazuj in analiziraj – napre-
dek, odločilne trenutke, ključne 
besedne zveze, odnos do drugih 
delov te knjige.
- Podčrtaj si vsako del posebej za 
jasno razumevanje vseh podrob-
nosti glede tematik in delovanj.

POTEM SE VPRAŠAJ:
Kako se izraža božja volja?

Kaj to pomeni zame tukaj in danes? 
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Velika tema Svetega pisma:
BOŽJA ODREŠENJSKA MOČ

Božji odrešenjski načrt TI JE RAZODET v Svetem pismu, 
da lahko uresničiš božjo voljo v svojem življenu.

Odrešenje je prisotno v obeh Zavezah.

V STARI ZAVEZI
Ljudje redno govorijo o Mesiju, ki 
jih bo vodil v Božje kraljestvo. To 
je napovedano v Iz 9,5-6 – »Ka-
jti dete nam je rojeno, sin nam je 
dan ... in miru ne bo konca.« 

V NOVI ZAVEZI
Kristus je prišel, kot je bil 
napovedan, kot Odrešenik za vse 
ljudi. Prve javne besede Kris-
tusa so: »Čas se je dopolnil in 
božje kraljestvo se je približalo.« 
(Mr 1,15) Zgodba o Jezusovem 
življenju in učenju je povezana s 
Staro zavezo.

KAKO JE BOŽJI ODREŠENJSKI NAČRT 
razodet v Svetem pismu...

ZAPOVEDI
10 božjih zapovedi, 
veliko Jezusovih iz-
rekov, govor na Gori, 
Gospodova molitev 
in Pavlova pisma 
nas učijo, kako živeti 
skladno z božjo voljo.

VZGLED
Kristus z vzgledom 
dokazuje resničnost 
svojih besed. Vzgled 
svetnikov in prvih 
učencev nam poma-
ga razumeti naše 
slabosti in kako nam 
Bog lahko pomaga, 
da jih premagamo.

PRILIKE
Zgodbe, ki sim-
bolizirajo duhovne  
resničnosti (pri-
like) so uporabljene, 
da lažje razumemo 
pisateljevo sporočilo 
tako v Stari kot Novi 
zavezi. Znani primeri 
so naprimer zgodba 
o izgubljenem sinu, 
dobrem Samarija-
nu,...
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Predvsem pa ... 
URESNIČI razumevanje Svetega pisma 
v svojem vsakodnevnem življenju.

Na primer ...

TVOJE NOTRANJE ŽIVLJENJE 

Predanost Kristusu je temelj plo-
dovitega krščanskega življenja. 
Sveto pismo uči, kako prakticirati 
samodisciplino, molitev in 
meditacijo.

ZAKON in DRUŽINA

Sveto pismo razlaga svetost 
družine in podaja pravila vedelja 
v družini. Na primer: »Spoštuj 
očeta in mater ... 2 Mz 20,12

BITI DEL CERKVE

Pravila postavljena v Stari zavezi, 
Jezusovem učenju in Pavlovih 
pismih so še vedno koristna za 
člane Cerkve, ko gradijo skupno-
st Jezusovih učencev.

SKUPNOST

Knjige Nove zaveze nas učijo 
ravnati pošteno in pravično 
z drugimi ljudmi. Pomagajo 
nam razumeti, da bi morali biti 
glasniki Jezusovega sporočila, 
kamorkoli gremo in karkoli 
počnemo. 

KRIZA / SMRT 

Ljudje v Svetem pismu so izkusili 
prav takšno žalost, preizkušnje 
vesti in tragedije življenja, kot 
smo jim priče mi. Lahko smo 
potolaženi vedoč, da so tudi oni, 
kot mi, padali in grešili. Ob tem, 
ko opazujemo, kako so se oni 
spopadali z problemi, se lahko od 
njih učimo.

TOREJ ... 
NAJ BO PREUČEVANJE SVETEGA PISMA DEL 

TVOJEGA ŽIVLJENJA!
 
1. VZEMI SI ČAS
- isti čas vsak dan

2. SLEDI RAZPOREDU
- bodi odločen, drži se ga

3. UPORABLJAJ ŠTUDIJSKE PRIPOMOČKE
- komentarje, atlas, slovarje, 
Konkordanco, ...

4. ODPRI SE
- išči resnični duhovni pomen Božje 
besede, medtem ko jo bereš.

Bog GOVORI po Svetem pismu. 
Beseda je tam zate, da te vodi in 
odgovarja na tvoja vprašanja.

»Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, 
luč moji stezi.« (Ps 119,105)



SLUŽITI CERKVI
Stara zaveza:
a.) Iz 2,2-5
 Cerkev je božje kraljestvo, kjer bomo  
 vsi živeli v miru.
b.) Jer 30,18-22
 Cerkev je božje ljudstvo, ki je združena  
 po velikem trpljenju.
c.) Sof 3,11-20
 Cerkev se raduje odrešenja.

Nova zaveza:
a.) Apd 4,31-35
 Cerkev je skupnost verujočih.
b.) Ef 2,11-22
 V Kristusu je vsa človeška družina  
 združena brez ločitev.
c.) Rim 8,1-13
 V Cerkvi živi Duh ki prihaja od   
 vstalega Kristusa.
d.) 1 Pt 2,1-5, 9
 Cerkev je božje ljudstvo, ki je deležno  
 Kristusovega duhovništva.

Psalm:
a.) Ps 122 (121)
 Odpev: Veselil sem se, ko so mi rekli:  
 »V Gospodovo hišo pojdemo:«

Evangelij:
a.) Mt 13,31-33; 44-51
 Cerkev je božje kraljestvo, ki raste  
 skozi zgodovino.
b.) Lk 10,1-9
 Jezus pošilja učence oznanjati njegov  
 prihod.
c.) Jn 17,1-3; 6-11; 20-23
 Bodimo eno kot je Jezus eno s svojim  
 Očetom.

OBLJUBA
Stara zaveza:
a.) 2 Mz 24,1-8
 Zaveza med Bogom in človekom v  
 puščavi.
b.) 5 Mz 28,1-11
 Blagoslov za tiste, ki se držijo zaveze z  
 Bogom.
c.) Jz 24,14-28
 Obljuba zvestobe zavezi z Bogom.

SLEDITI JEZUSU, VODITELJU

Stara zaveza:
a.) Iz 6,1-8
 Bog kliče vsakogar in mu da moč, da  
 odgovori. »Tukaj sem, pošlji mene!«
b.) Iz 9,1-6
 Mesija je luč  v temi, On je mogočni  
 svetovalec.
c.) Jer 20,7-11
 Gospodu se ne moreš upreti, On varuje  
 vsakega, ki ostane z njim.

Nova zaveza:
a.) Ef 1,3-12
 V Kristusu je vse človeštvo rešeno  
 in vsak posebej je poklican k osebni  
 svetosti.

b.) Kol 2,6-7; 9-14
 Kristus je polnost življenja in 
 popolnost.
c.) Gal 3,23-28
 Po Kristusu smo bili opravičeni in z  
 Njim smo eno.

Psalm:
a.) Psalm 47 (46)
 Odp.: 47,2
b.) Psalm 23 (22)
 Odp.: 23,1

Evangelij:
a.) Mt 5,1-12
 Slediti Kristusu pomeni sprejeti  
 njegov predlog.
b.) Jn 1,35-51
 Prvi poklicani Jezusovi učenci nas  
 učijo poti, po kateri naj Mu sledimo.
c.) Jn 7,37-39
 Biti z Jezusom, da nas preplavi Sveti  
 Duh.
d.) Jn 10,11-16
 Jezus je dobri pastir.

SLUŽITI BOGU
Stara zaveza:
a.) 1 Mz 12,1-4
 Abraham kot vzor velikodušne vere.
b.) 5 Mz 6,4-9
 Bog je nad vsemi stvarmi.
c.) Sir 18,1-14
 Veličina Boga in majhnost človeka.
d.) Sir 42,15-25
 Slava Bogu v naravi njegovega   
 stvarstva.

Nova zaveza:
a.) Heb 11,8-12
 Služenje Bogu je smisel celotnega  
 Abrahamovega življenja.
b.) Rim 12,1-2
 Ponuditi se Bogu in živeti po njegovi  
 Besedi.

Psalm:
a.) Psalm 119 (118), 11-16
 Odp.: 119,8

Evangelij:
a.) Lk 1,26-38
 Marijin »DA«.
b.) Mt 6,25-34
 Zaupati Bogu in najprej iskati njegovo  
 kraljestvo.

SVETOPISEMSKA BRANJA OB 
KLJUČNIH POJMIH IN BESEDAH

Nova zaveza:
a.) 2 Kor 1,18-22
 Božje obljube so izpolnjene v Kristusu.
b.) Jk 1,19-25
 Biti zvest božji Besedi v dejanjih.
c.) 1 Jn 1,3-7
 Živeti po besedi, ki smo jo prejeli.

Psalm:
a.) Ps 25 (24),4-7
 Odpev: 25,10

Evangelij:
a.) Mt 12,46-50
 Uresničevati besedo in se tako   
 približevati Kristusu.
b.) Mr 14,66-72
 Nezvestoba se lahko popravi.

SLUŽITI DRUGIM – BLIŽNJEMU, DOMO-
VINI, ČLOVEŠTVU
Stara zaveza:
a.) 3 Mz 19,1-2; 11; 16-19
 Dolžnosti do bližnjega so povzete v 
zapovedi ljubezni.
b.) Iz 49,1-6
 Po Izraelu bo prišlo zveličanje vsem 
ljudem.
c.) Iz 53,11-12
 Dotakniti se trpečih, kot božji 
služabnik.

Nova zaveza:
a.) Rim 12,9-18
 Služiti vsem, premagati zlo z dobrim.
b.) 1 Kor 13,1-8a
 Himna dobrotljivi ljubezni.

Psalm:
a.) Ps 112 (111),1-5; 9
 Odpev: 112, 1a

Evangelij:
a.) Mt 5,1-8
 Blagri in služenje.
b.) Lk 10,1-9
 Jezusovi učenci oznanjajo mir.
c.) Lk 10,30-38
 Dobri Samarijan.



PRIPRAVLJENOST ODGOVORITI: 
»TUKAJ SEM«

Stara zaveza:
a.) 1 Sam 3,1-10
 Slišati božji klic.

Nova zaveza:
a.) Heb 10,5-7
 Jezusov »tukaj sem« Očetu.

Psalm:
a.) Ps 33 (32),2-3; 14-15; 18-22
 Odpev: 33,20

Evangelij:
a.) Mt 21,28-31
 Pripravljenost in vztrajnost.

PAZLJIVOST, BUDNOST, ČUJEČNOST 
»BODI PRIPRAVLJEN«
Stara zaveza:
a. Prg 8,32-36
 Bodi buden, pazljiv, da si pridobiš  
 modrost.

Nova zaveza:
a. 1 Tes 5,4-8
 Ostani buden ko pričakuješ Gospoda.

Psalm:
a. Ps 130 (129),1-2; 5-6
 Odpev: 130,6

Evangelij:
a. Lk 12,35-40
 Blagoslovljen služabnik, ki ostane  
 buden.

ISKRENOST
Stara zaveza:
a.) Prg 12,17-23
 Bog ljubi iskrenega človeka.

Nova zaveza:
a.) Apd 5,1-11
 Bog kaznuje laž.

Psalm:
a.) Ps 12 (11),2-6; 8-9
 Odpev: 12,7a

Evangelij:
a.) Mt 5,33-37
 Ne prisegaj, ampak govori resnico.
b.) Mt 22,15-22
 Bodi iskren do vseh.

GOSTOLJUBNOST
Stara zaveza:
a.) 1 Mz 18,1-8
 Abraham vzor velikodušne gostoljub 
 nosti.

Nova zaveza:
a.) Raz 3,20-22
 Jezus prosi prijatelje, da ga sprejmejo.

Psalm:
a.) Ps 15 (14)
 Odpev: 15,1a; 2a

Evangelij:
a.) Lk 7,44-50
 Jezus ceni gostoljubnost.

POKORŠČINA, POSLUŠNOST
Stara zaveza:
a.) Jer 3,19-25
 Kdor uboga bo užival v božji ljubezni.
b.) Zah 7,8-12
 Stvarstvo je pokorno Bogu.

Nova zaveza:
a.) Rim 13,1-7
 Oblast prihaja od Boga.
b.) 1 Jn 2,3-6
 Poslušnost je dokaz ljubezni do Boga.

Psalm:
a.) Ps 19 (18),8-11
 Odpev: 19,8a

Evangelij:
a.) Lk 6,46-49
 Ni dovolj prisluhniti božji besedi,  
 ampak jo izpolniti.
b.) Jn 4,32-38
 Božja volja je hrana, ki krepi.

ŠOTOR

Stara zaveza:
a.) 2 Mz 33,7-11
 Božji (shodni) šotor v Izraelskem  
 taboru.
b.) 4 Mz 2,1-2; 32-34
 Božje ljudstvo tabori okoli božjega  
 prebivališča – shodnega šotora.

Nova zaveza:
a.) 1 Pt 2,4-7a
 Novo ljudstvo je božji tempelj,   
 katerega vogelni kamen je Kristus.

Psalm:
a.) Ps 84 (83),3-6; 11
 Odpev: 84,2

Evangelij:
a.) Jn 1,1-5, 9-14
 Božja Beseda je postavila svoj šotor  
 med nami – med nami prebiva.
b.) Mt 17,4 (Mr 9,5; Lk 9,33)
 Jezusovo spremenjenje na gori Tabor:  
 postavimo tri šotore, tebi enega,  
 Mojzesu enega in Eliju enega. 

OGENJ
Stara zaveza:
a.) 2 Mz 3,2
 Goreči grm (Bog se razodeva v ognju).
b.) 1 Kr 18,38
 Božja sodba na karmelu (ogenj kot  
 izraz božje moči).

Nova zaveza:
a.) Apd 28,1-6
 Apostol Pavla varuje Bog, kačo pa  
 použije ogenj.
b.) Raz 12, 3

Psalm:
a.) Ps 105,39
 Božji ogenj varuje ljudstvo na poti iz  
 Egipta.

Evangelij:
a.) Jn 15,6
 Mladike, ki ne obrodijo sadu odrežejo  
 in vržejo v ogenj.

BITI PREPROST DA 
PREJMEŠ BOŽJE RAZODETJE
Stara zaveza:
a.) Mdr 1,1-6
 Preprost človek išče Boga.
b.) Sir 42,15-17; 22-25
c.) Sir 43,1-10; 27-33
 Božja popolnost se razkriva preko  
 narave.

Nova zaveza:
a.) Rim 8,19-23
 Vse stvarstvo čaka odrešenje.
b.) 2 Kor 1,12-14
 Pričevanje dobre vesti.

Psalm:
a.) Ps 19 (18), 2-6
 Odpev: 19,2a
b.) Ps 131 (130)
 Odpev: 131,1a

Evangelij:
a.) Mt 6,26-33
 Jezus vabi k razmišljanju o Bogu,  
 ki vse dobro daje.
b.) Mt 11,25-30
 Bog se razodeva preprostim.
c.) Lk 11,34-36
 Preprosto oko vse osvetli.

UBOŠTVO
Stara zaveza:
a.) 5 Mz 7-11
 Ubogi bodo vedno med nami, prav 
 tako potreba, da jim pomagamo.
b.) Iz 58,7-1
 Daj kar imaš tistim, ,ki nimajo nič.
c.) Prg30,5-9
 Vrednota ni ne revščina, ne bogastvo,  
 samo kos kruha mi daj.
d.) Sir 4,1-10
 Delati dobro revnim.

Nova zaveza:
a.) Apd 4,32-35
 Skupnost enega srca, ki si deli vse,  
 kar ima.
b.) Flp 4,10-14
 Svodoba apostola v revščini.



c.) Jk 4,13 - 5,4
 Gorje bogatim, ki zaupajo premoženju.
d.) Jk 2,1-9; 14-17
 Ne zanemarjajte ubogih

Psalm:
a.) Ps 34 (33),2-5; 8-9
 Odpev: 34,7

Evangelij:
a.) Mr 10,17-27
 Bogat mladenič ne sledi Jezusu.
b.) Lk 16,10-18
 Ne morete služiti Bogu in mamonu.

VESELJE, RADOST
Stara zaveza:
a.) Iz 35
 Ko bo Bog prišel, bo vse oživelo.
b.) Iz 52,7-12
 Veselje biti odrešen in popeljan z  
 Gospodovo roko.
c.) Iz 66,10-14
 Božja ljubezen je vzrok za veselje  
 njegovih otrok.
d.) Jer 31,1-9
 Veselje nad božjim odpuščanjem.

Nova zaveza:
a.) Flp 2,1-11
 Naše veselje je v tem, da nam je Bog  
 odpustil.
b.) Flp 4,4-9
 Naše veselje je v tem, da je Bog z nami.
c.) Tit 3,3-7
 Veselje nad spreobrnenjem od zla k  
 dobremu.
d.) Raz 21,1-4
 Veselje nad novo deželo.

Psalm:
a.) Iz 12,2-6
 Odpev: 12,6

Evangelij:
a.) Lk 1,39-55
 Marijin hvalospev.
b.) Lk 10,17-20
 Veselje biti z Bogom.
c.) Jn 15,7-11
 Veselje biti z Jezusom.
d.) Jn 16,20-24
 Veselje po trpljenju.

ČLOVEK IN STVARSTVO V BOŽJEM NAČRTU
Stara zaveza:
a.) 1 Mz 2,5-7; 15-24
 Moški in ženska v ustvarjenem svetu.

Nova zaveza:
a.) Rim 8,18-23
 Vse stvarstvo pričakuje odrešenja.

Psalm:
a.) Ps 8,2-7
 Odpev: 8,2a

Evangelij:
a.) Jn 16,20-22
 Od bolečine do veselja rojstva.

POT
Stara zaveza:
a.) 5 Mz 8,2-9
 Bog vodi svoje ljudstvo po poti.

Nova zaveza:
a.) 1 Pt 2,21-25
 Jezus pušča sledove, po katerih mu  
 lahko sledimo.

Psalm:
a.) Ps 86 (85),1-2; 5-6; 11
 Odpev: 86,11a

Evangelij:
a.) Lk 9,51-62
 Slediti Jezusu na poti.

SKAVTSKI SLOG – PRIČEVANJE
Stara zaveza:
a.) 5 Mz 4,32-40
 Bog je naredil velike stvari, ki jih ne  
 moremo spregledati.
b.) Iz 40,1-11
 Glasnik kliče, »pripravite pot Gos 
 podu«.
c.) Iz 58,5-12
 Dosledno živeti poslanstvo.

Nova zaveza:
a.) 1 Kor 4,9-16
 Vznemirjenje smo za ta svet, ker smo  
 prerojeni v Kristusu.

b.) Ef 4,20-24; 30; 5,2
 Biti nov človek v Kristusovem Duhu.
c.) Heb 10,19-26
 Zaupanje in vztrajnost v novem  
 življenju.

Psalm:
a.) Ps 72 (71),1-4; 7-8; 12-13
 Odpev: 72,18

Evangelij:
a.) Mt 5,13-16
 Sol zemlje.
b.) Jn 15,1-7
 Združitev s Kristusom rodi sadove.
c.) Jn 15,14-16
 Jezusovi prijatelji.

DUH ŽRTVOVANJA
Stara zaveza:
a. Prd 22,27-23,6
 Dolžnost čuječnosti.
b. Job 31,16-23
 Pridnost (delavnost), da ne pademo v  
 skušnjavo (zlo).

Nova zaveza:
a.) 2 kor 4,7-18
 Nujnost izčrpati se v posnemanju  
 Boga.
b.) 2 Tim 2,1-15
 Jezus nas vabi z njim trpeti.
c.) Heb 12,1-11
 Vzor Jezusove žrtve.
d.) 1 Pt 4,12-19
 Delati kot Jezus Kristus.

Psalm:
a.) Ps 26 (25),1-5; 6-8
 Odpev: 26,3
b.) Ps 66 (65),10-14; 16; 17-20
 Odpev: 66,8

Evangelij:
a.) Mt 10,24-31
 Sprejeti preizkušnje z zaupanjem:  
 Bog je z nami.
b.) Lk 13,22-25
 Vstopite skozi ozka vrata.
c.) Jn 12,20-26
 Biti kot seme, ki umre v zemlji,   
 da obrodi obilen sad.

DUH PUSTOLOVŠČINE IN TVEGANJA
Stara zaveza:
a.) 1 Mz 12,1-9
 Abraham sprejme tveganje slediti  
 Bogu.
b.) 1 Mz 13,14-18
 Božja obljuba tistemu, ki sprejme tve 
 ganje hoditi za Njim.

Nova zaveza:
a.) 2 Kor 11,22-29
 Tvegati vse zaradi Kristusopve   
 ljubezni.
b.) Ef 6,10-19
 Potreben oklep za varstvo pred   
 tveganjem.
c.) Flp 3,8-16
 Pustiti vse, da se lahko spustimo v  
 Kristusovo pustolovščino.

Psalm:
a.) Ps 27 (26),1-5
 Odpev: 27,1a
b.) Ps 91 (90),1-2; 5-6; 14-15
 Odpev: 27,1a

Evangelij:
a.) Mt 8,18-22
 Da lahko slediš Jezusu, moraš sprejeti  
 vsako pustolovščino.
b.) Mt 8,23-27
 Ko si z Jezusom, strah ni potreben.
c.) Mt 10,5-10
 Iti v svet oznanjati Jezusovo sporočilo.
d.) Mt 10,34-39
 Tvegati izgubiti vse, če hočeš ostati z  
 Jezusom.
e.) Mt 19,27-30
 Kdor zapusti vse, bo še več prejel.
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INDEX
evangelijev

odlomek Matej Marko Luka Janez

Angel oznani rojstvo Janeza Krstnika 1,5

Angel oznani Mariji 1,26

Marija obišče Elizabeto 1,39

Prve stopinje Janeza Krstnika 1,57

Jezus je rojen v Betlehemu 2,1

Jezus darovan v templju 2,22

Prva predstavitev malega Jezusa 2,41

Matej Marko Luka Janez

Jezusovi predniki 1,1 3,23

Jezus je rojen iz deviške matere 1,18

Modri pridejo iz vzhoda 2,1

Beg v Egipt 2,13

Janez Krstnik 3,1 1,1 3,1

Janez pridiga pokoro 3,7 3,7

Janez predstavi Jezusa 3,11 1,7 3,15 1,19

Janez krsti Jezusa 3,13 1,9 3,21

Jezus je skušan v puščavi 4,1 1,12 4,1

Matej Marko Luka Janez

Jezus in njegovi prvi učenci 1,35

Prvi čudež: svadba v Kani Galilejski 2,1

Matej Marko Luka Janez

Jezus v Nazareturazglasi svoje poslanstvo 13,53 4,14

Jezus pokliče prve učence 4,18 1,14

Jezus ozdravi obsedenca v Kafarnaumu 1,21 4,31

Ozdravljenja v Kafarnaumu 8,14 1,29 4,40

Jezus moli ponoči 1,35 4,42

Čudežni ulov 5,1

Ozdravljenje gobavca 8,2 1,40 5,12

Ozdravljenje hromega in odpuščanje 9,1 2,1 5,17

Stotnikov služabnik 8,5 7,1 4,46

Jezus pokliče Mateja 9,9 2,13 5,27

Novo vino v novih mehovih 9,14 2,18 5,33

Mož s suho roko 12,9 3,1 6,6

Jezusovi dvanajsteri apostoli 10,1 3,13 6,12

odlomek Matej Marko Luka Janez

blagri 5,1 6,20

Sol in luč zemlje 5,13 14,34

Popolnejša postava: sprava 5,17

Ne prešuštvuj 5,27

Ne prisegaj 5,33

Ljubiti vse ljudi 5,38

Delaj dobro, ne da bi se hvalil 6,1

Kako moliti 6,5

Molitev Oče naš 6,9 11,25 11,1

Ne nabiraj si zakladov 6,19

Svetilka telesa in vest 6,22 11,34

Bog in mamon 6,24 16,13
12,22

Ne sodite 7,1 6,37

Prosite in boste prejeli 7,7 11,9

Ozka in široka vrata – dve poti 7,13 13,23

Drevo spoznamo po sadu 7,15 6,43

Hiša na skali 7,21 6,47

Matej Marko Luka Janez

Jezus in Nikodem 3,1

Zadnje pričevanje Janeza Krstnika 3,22

Jezus in Samarijanka 4,1

bolnik ob kopeli Betesda 5,1

Jezus obudi od mrtvih sina vdove 7,11

Janez Krstnik je glasnik 11,2 7,18

Jezus hvali Janeza Krstnika 7,24

Grešnica in farizeji 7,36

Žena, ki sledi Jezusu 8,1

Prava Jezusova družina 12,46 3,31 8,19

Greh proti Svetemu Duhu 12,22 3,23 11,17
12,10

Prilika o sejalcu 13,1 4,1 8,4

Seme, ki samo raste 4,26

Prilika o ljulki med pšenico 13,24

Prilika o gorčičnem zrnu in kvasu 13,31 4,30 13,18

O zakladu, biseru in mreži 13,44

Jezus umiri vihar 8,23 4,35 8,22

Ozdravljenje obsedenca v Gadarski deželi 8,28 5,1 8,26

Jezus obudi oblastnikovo (Jairovo) hči 9,18 5,21 8,40

Ali ni to tesar? 13,53 6,1 4,16
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odlomek Matej Marko Luka Janez

Jezus pošlje dvanajstere 10,5 6,7 9,1

Preganjali vas bodo 10,16 12,2

Nisem prišel, da bi prinesel mir 10,34 12,51

Tisti, ki ljubijo očeta ali mater bolj kot mene 10,37 14,26

Smrt Janeza Krstnika 14,1 6,14

Prva pomnožitev kruha 14,13 6,35 9,12 6,1

Jezus hodi po vodi 14,22 6,45 6,16

Jezus je kruh življenja 6,28

Prava čistost 15,10 7,1 6,39

Jezus ozdravi hčer kanaanske žene 15,21 7,24

Ozdravljenje gluhonemega 7,31

Druga pomnožitev kruha 15,32 8,1

Zakaj prosite za znamenje? 12,38 8,11 11,29

Znamenja časa 16,1 12,54

Slep mož iz Betsajde 8,22

Ali hočete tudi vi oditi? (besede večnega življenja) 6,60

Petrova vera in Jezusova obljuba 16,13 8,27 9,18

Jezus napove svojo trpljenje, smrt  in vstajenje 16,21 8,31 9,22

Vzeti svoj križ na svoje rame in slediti Jezusu 16,24 8,34 9,23

Jezusova spremenitev na gori 17,1 9,1 9,28

Vrnitev Elija 17,10 9,11

Jezus ozdravi božjastnega dečka 17,14 9,14 9.37

Tempeljski davek 17,24

Če bi radi bili prvi 18,1 9,33 9.46

Pohujšanje malih in mlinski kamen 18,6 9,42 17,1

Skupnost v veri (če brat greši, ga opomni) 18,15 17,3

Služabnik, ki noče odpustiti 18,23

Videli smo nekoga, ki izganja demone 9,38 9,49

Samarijani zavrnejo Jezusa 9,51

Hoja za jezusom – Jezusove zahteve 8,19 9,57

Jezus pošlje dvainsedemdesetere 9,37 10,1

Gorje nespokorjenim mestom 11,21 10,13

Jezus se zahvaljuje Očetu 11,25 10,17

Vzemite nase moj jarem 11,27

Usmiljeni Samarijan 10,29

Marta in Marija 10,38

Jezus nas uči moliti 11,1

Blagor tisti, ki te je rodila (pravi blagor) 11,27

Zahteva po znamenju (Jezus graja svoj rod) 12,38 11,29

Življenja nima nihče v posesti (nespametni bogataš)

Opozorilo (zaklad, ki ne mine) 24,42 12,32

Nerodovitna smokva 13,6

Ozdravljenje v soboto 13,10

Matej Marko Luka Janez

Prvi sedeži 14,7

povabljeni, ki niso hoteli priti na večerjo 14,15

Cena slediti Jezusu (odpoved vsemu) 10,37 14,25

Izgubljena ovca 18,12 15,1

Izgubljeni sin 15,11

Krivični oskrbnik 16,1

Lazar in bogataš 16,19

Smo nekoristni služabniki 17,7

Deset gobavcev 17,11

O prihodu božjega kraljestva 24,26 17,20

O vdovi in hudobnemu sodniku 18,1

Farizej in cestninar v templju molita 18,9

O ločitvi 19,1 10,1

Samskost zaradi božjega kraljestva 19,10

Pustite otrokom, da pridejo k meni 19,13 10,13 18,15

Bogastvo in hoja za Kristusom (bogati mladenič) 19,16 10,17 18,18

Lažje je kameli ... 19,23 10,23 18,24

Nagrada za tiste, ki hodijo za Jezusom 19,27 10,28 18,28

Delavci v vinogradu 20,1

Jakobova in Janezova prošnja 20,20 10,35

Slepi Bartimaj, dva slepa iz Jerihe 20,29 10,46 18,35

Zahej 19,1

Prilika o talentih, o 10 minah 25,14 19,11

prešuštnica 8,1

Jezus ozdravi sleporojenega 9,1

Jaz sem dobri Pastir 10,1

Jezus obudi Lazarja 11,1

Judovski voditelji sklenejo Jezusa umoriti 11,45

Jezus v Betaniji 26,6 14,1 12,1

Matej Marko Luka Janez

Jezus vstopi v Jeruzalem 21,1 11,1 19,28

Jezus izžene trgovce iz templja 21,12 11,15 19,45 2,13

Jezusova nevolja nad smokvinim drevesom 21,18 11,12 13,6

Moč vere 21,20 11,20

Od kod Jezusu oblast 21,23 11,27 20,1

Prilika o dveh sinovih 21.28

O vinogradu in viničarjih 21,33 12,1 20,9
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O kralju, ki sinu pripravi svatbo 22,1

Davek cesarju 22,15 12,13 20,20

Kako je s vstajenjem mrtvih 22,23 12,18 20,27

Največja zapoved 22,34 12,28 10,25

Kristus, Davidov sin? 22,41 12,35 20,41

Vdovin dar 12,41 21,1

Matej Marko Luka Janez

Ne posnemajte pismouke 23,1 12,38 20,45

Proti farizejem 23,13 11,39

Tožba nad Jeruzalemom 23,37 13,24

Uničenje Jeruzalema in konec sveta 24,1 13,1 21,5

Bodite pripravljeni 24,37 13,33 21,34

Prilika o desetih devicah 25,1

Prilika o talentih 25,14

Sodba ob koncu časov 25,31

Če pšenično zrno ne umre 12,20

Matej Marko Luka Janez

Zadnja večerja 26,17 14,12 22,14

Umivanje nog 13,2

Grem k Očetu 14,1

Jaz sem vinska trta 15,1

Svet sovraži Jezusa in njegove 15,18

Sveti Duh bo prišel 15,26

Žalost se bo spremenila v veselje 16,16

Jezusova velikoduhovniška molitev za njegove 17,1

V vrtu Getsemani 26,36 14,32 22,39

Jezus pred velikim zborom 26,57 14,53 18,12

Peter zataji Jezusa 26,69 14,66 22,54 18,25

Smrt Juda Iškarijota 27,3

Jezus pred Pilatom 27,11 15,2 23,2 18,28

Križev pot 27,27 15,16

Jezus je križan 27,35 15,23 23,32 19,17

Jezusove zadnje besede 27,45 15,33 23,34 19,25

Matej Marko Luka Janez

Jezus vstane od mrtvih 28,1 16,1 24,1 20,1

Učenca na poti v Emavs 23,13

Jezus se pojavi pred učenci 23,36 20,19

Jezus se razodene učencem ob jezeru 21,1

Jezus pošlje apostole 28,16 16,9 24,44



48

Nekaj idej
KAKO BRATI Sveto pismo 
(najboljši bestseler vseh časov)
1. vzemi si ČAS za branje Svetega 
Pisma

- Navadi se brato Sveto pismo vsak dan.

2. poskusi prebrati VSAKO KNJIGO 
POSEBEJ

- Mnogo Svetopisemskih knjig lahko 
preberemo v 20 minutah, nekatere v eni 
uri, nekatere potrebujejo več časa.

3. poskusi razumeti PISATELJEV 
NAMEN

- Kdo je bil? Kakšen je bil njegov “svet”? 
Zakaj je pisal?

4. in ZA KOGA je bilo njegovo 
sporočilo

- Kdo je bilo občinstvo za to sporočilo? Kaj 
jim je pomenilo? Kaj pomeni tebi?

5. piši si BELEŽKE, ko bereš

- Zapiši si besede, ki so te nagovorile. 
Zapiši si vprašanja, na katere hočeš poiskal 
odgovore.

6. POIŠČI odgovore na to, kar ne 
razumeš

- uporabi pripomočke, kot so svetopisem-
ska konkordanca, svetopisemski slovar, 
svetopisemski atlas in komentarje Svetega 
pisma, ki ti lahko pomagajo.


