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SVETO PISMO/II. del 
Izbirne teme 8, str. 139–141 

 

 

1. Zavrti si filmček z Božjim pismom zate (samo uvod je angleški, besedilo je 

slovensko). Kateri odlomek iz Svetega pisma ti je bil všeč? 

 

2.  Ob izidu nove izdaje nemškega Svetega pisma za mlade je papež Frančišek 

zapisal: 

Me želite razveseliti? Berite Sveto pismo. 

Sveto pismo ni narejeno zato, da bi bilo 

odloženo na neko polico. Narejeno je 

predvsem za to, da se ga drži v roki, da se ga 

pogosto bere, vsak dan, tako 

ko si sam kot  kov družbi. Če se mladi skupaj 

udeležujete športnih dejavnosti in 

skupaj nakupujete, zakaj torej ne bi skupaj 

brali Svetega pisma? Morda celo zunaj, v 

naravi, v gozdu, ob morju, zvečer ob siju sveče, 

tako boste doživeli močno in 

pretresljivo izkušnjo. Ali pa vas je morda strah, 

da bi izpadli smešni pred drugimi? 

 

Berite pozorno. Ne ostanite na površju kakor pri nekem stripu. Božje 

besede se namreč ne more preleteti s pogledom. Raje se vprašajte: »Kaj to 

pravi mojemu srcu? Ali mi po teh besedah govori Bog? Mi morda povzroča 

hrepenenje, globoko žejo? Kaj naj storim?« Samo na ta način se bo Božja 

beseda lahko pokazala v vsej svoji moči. Samo tako se bo lahko naše življenje 

spremenilo, postalo polno in lepo. 

 

Papež ob koncu mladim še zaupa, kako sam bere Sveto pismo. Najprej malo 

bere, potem ga odloži in pusti, da ga Gospod gleda. »Nisem jaz tisti, ki gleda 

Njega, ampak On gleda mene: Bog je zares tam, navzoč. Tako se mu pustim 

opazovati in v svoji globini čutim – in to seveda ni sentimentalizem –, kaj mi 

pravi Gospod.« Včasih tudi ne govori, prizna sveti oče. »In takrat ne čutim 

ničesar, samo praznino, praznino, praznino … A potrpežljivo ostanem tam in 

ga tako čakam, berem in molim. Molim sede, ker ne morem klečati. Včasih 

med molitvijo tudi zaspim. A nič zato: sem kakor otrok, ki je ob svojem očetu, 

in to je tisto, kar šteje.« 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ApT7sJhXRJ0
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3. Poglej video katehezo o iskanju po Svetem pismu (pripravil duhovnik Primož 

Lorbek).  

Odlomke Svetega pisma je mogoče poiskati tudi na spletni strani biblija.net, kjer 

določen citat vstaviš v okence ODLOMEK in potem potrdiš z IZPIŠI. Iskana vrstica se 

izpiše pod iskalnikom. 

 

4. S pomočjo spodnjih navodil ponovi iskanje po Svetem pismu (vir: 

https://notredamke.rkc.si/iscemo-odlomek-svetega-pisma/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/z2Iaom0G1hM
https://www.biblija.net/biblija.cgi?l=sl
https://notredamke.rkc.si/iscemo-odlomek-svetega-pisma/
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5. S pomočjo iskanja po Svetem pismu reši nalogo in najdi imena iz Svetega pisma. 

 

 

                                Za radovedne 

                    Kdo je Sveto pismo razdelil na poglavja in vrstice? 

                                Kristjani po vsem svetu so vajeni navajati Sveto pismo po poglavjih 

                                in vrsticah. Vedno pa ni bilo tako. Takšna razdelitev svetih spisov je 

pravzaprav razmeroma nova in se je razvila šele v zadnjih nekaj stoletjih.  

Pred tem je bilo Sveto pismo zapisano na posameznih zvitkih. Stara zaveza je bila že 

razdeljena na odstavke in poglavja, vendar ni imela specifičnega sistema oštevilčenja. 

Poleg tega so tako Novo kot Staro zavezo prenašali z ustnim izročilom, predvsem z 

recitiranjem svetih spisov. 

V 13. stoletju pa je Štefan Langton, profesor v Parizu, škof v Canterburyju (+1228), 

Sveto pismo v latinščini razdelil na poglavja in jih oštevilčil.  

Vrstice je nekaj stoletij kasneje v poglavjih Stare zaveze oštevilčil Sante Pagnini iz 

Lucce (1528), vrstice Nove zaveze pa je določil in oštevilčil Robert Estienne (1555). 

Ko je Jurij Dalmatin leta 1584 prevedel Sveto pismo v slovenščino, je v njem že 

uporabil delitev na poglavja, medtem ko delitve na vrstice še ni imel. 

 

 

 

 

 

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2017/10/171124_SPodlommki_iskanje_gosenica.pdf
https://kateheza.nadskofija-maribor.si/wp-content/uploads/2019/01/OSEBE-IZ-SVETEGA-PISMA.pdf

