
Zakaj brati 
SVETO 
PISMO?

Ugotovili smo, da je Janez zapisan v Novi zavezi in je 
eden od štirih evangelijev Svetega pisma. (evangelij 
– veselo sporočilo).
Imenuje se po Janezu, ker ga je Janez, eden od 
najbližjih Jezusovih učencev napisal. Po poklicu je bil 
ribič, tako kot tudi njegov brat Jakob. Peter, Jakob in 
Janez so bili vodilni med dvanajsterimi, pozneje so 
postali tudi voditelji Cerkve. Janez je verjetno napisal 
še pisma in Razodetje.
Prva številka (v našem primeru je 1) pomeni katero 
poglavje evangelija iščemo. Ponavadi je to število v 
Svetem pismu zapisano z večjo številko. 
Druga številka (v našem primeru 1-4) pomeni katero 
vrstico v poglavju iščemo. V našem primeru bomo 
prebrali prve 4 vrstice.

2. BERI 
»Beseda je obstajala od samega začetka. Prebivala 
je pri Bogu in bila je Bog. Na začetku je prebivala pri 
Bogu. Vse stvari so bile ustvarjene po njej in nič ni bilo 
ustvarjeno brez nje. Vsebovala je življenje, ki je bilo luč 
ljudem. » Janez 1, 1-4

3. RAZMIŠLJAJ
Razmišljaj o tem, kar si prebral. Naslednja vprašanja ti 
lahko pomagajo:
- A sem spoznal kaj novega o Bogu, Jezusu in Svetem 

Duhu?
- Ali najdem kakšno dobro ali slabo lastnost o ljudeh?
- Ali sem v besedilu našel kakšno obljubo, opozorilo 

ali spodbudo?
Tukaj spoznavamo, da je vse stvarstvo nastalo po be-
sedi. (Bog je rekel in…).in, ko je Bog v Besedi priklical v 
obstoj življenje. In to najvišje Bitje je postalo človek, 
ki ga poznamo pod imenom Jezus Kristus. Njegovo 
življenje je luč – in še sveti – v temi sveta.

4. IŠČI 
Kaj se ti zdi v tem besedilu najpomembnejše? Lahko si 
podčrtaš, zapišeš ali zapomniš.
Vse je nastalo po besedi- neizmerna moč, presega vse.

5. MOLI
Kaj bi rad Bogu povedal? Si mogoče našel kaj novega, 
kar še do zdaj nisi vedel. Se hočeš Bogu zahvaliti zato 
ali pa ga prositi za pomoč pri tem. Z njim se lahko o 
vsem pogovoriš.
Hvala ti oče, da sem spoznal, da si ti stvarnik vsega 
in da je vse nastalo po Tebi. Posebej sem  ti hvaležen, 
da si poslal Jezus Kristusa kot luč na naš svet. Amen. 

6. STORI NEKAJ
Kako pa lahko to kar si prebral preneseš v svoje 
življenje? Mogoče kdo ob tebi rabi pomoč, vljudno 
besedo ali obisk. 
To sporočilo, da je Bog stvarnik vsega in, da nam ni 
treba živeti v temi, kajti Jezus je luč našega življenja, 
lahko povem vsem prijateljem okrog mene. 

1. MOLITEV
Predlog: Dragi Gospod, pomagaj mi, 
da bom razumel(-a) to, kar mi hočeš 
danes povedati ob branju Svetega 
Pisma. Amen.
Amen-beseda amen izhaja iz 
hebrejščine in pomeni «tako je« oz. 
»tako bi naj bilo«



NEKAJ NASVETOV ZA BRANJE 
SVETEGA PISMA
Prebrati hočemo: Janez 1, 1-4
Prej smo zapisali, da je naše Sveto pismo 
razdeljeno na dva dela:

Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

NOVA ZAVEZA
Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem

STARA ZAVEZA 
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori

Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje 

ZAČNI – RAZISKUJ 
Sveto Pismo
ZAKAJ BRATI SVETO PISMO:
Sveto pismo je Božja beseda. Skozi Sveto pismo lahko 
spoznamo Boga. V njem najdemo zapisano, kar je 
Bog storil v preteklosti in kaj nam On obljublja.

Naša vsakdanja potreba je hranjenje. Kako bi lahko pre-
živeli dan brez hrane? Težko. Ko jemo, se naš želodec 
napolni in počutimo se dobro. Veseli smo, razpoloženi, 
pripravljeni se učiti in pomagati drugim.

Tako tudi naše duhovno telo rabi 
hrano in to je Sveto pismo. Tako 
kot zaužijemo hrano vsak dan 
tako moramo tudi vsak dan brati 
Božjo besedo in se z njo »hraniti«. 
Tako bo naša ljubezen in želja do 
Boga rastla. V vsakdanjem življenju 
bomo še bolj uspešni in radostni. 

SVETO PISMO -   
Spoznajmo to knjigo vseh knjig,  
ki je spremenila svet

•	 Sveto	pismo	je	zbirka	knjig,	sestavljena	iz	66	knjig
•	 zbirka	knjig	se	deli	na	dva	dela	:	Staro	zavezo	in	

Novo zavezo
•	 je	delo	mnogih	ljudi	in	samega	Boga	(navdihnjeno	

od Boga)
•	 V	Svetem	pismu	najdemo	zapisano	kaj	je	ljudstvo	

doživelo z Bogom in kaj Bog želi povedati ljudem.
 A veš?
•	 Da	Guinnessova	knjiga	omenja	Sveto	pismo	trikrat
•	 Da	je	Sveto	pismo	prva	knjiga,	ki	so	jo	tiskali	s	tis-

karskim strojem
•	 Da	je	prevedena	v	1144	jezikov
•	 Da	se	vsaki	dve	sekundi	razdeli	oz.	podeli	en	izvod	

Biblije
•	 Da	je	najbolj	prodana	knjiga	na	svetu	(od	leta	1815	

do leta 2000  - 2, 5 miliarde)


