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4. julij 2020
Ta sobota je začetek novega četrtletja, ki nam ga Gospod podarja po svoji milosti. Za vse, kar je bilo doslej, lahko rečemo:
do tod nam je pomagal Gospod. Verujemo, da nam bo pomagal
še naprej. Pripravljen je sodelovati z vsemi, ki so pripravljeni za
sodelovanje. Kaj bo Gospodu uspelo narediti naslednjih 183 dni
do konca leta. To je odvisno od nas. Gospod nam daje čudovit
nasvet, kako bomo dosegli uspeh.
5 Mz 4,1.2
Gospod nas želi pripeljati v obljubljeno deželo. Želi izpolniti
svoje obljubljene blagoslove. Pokažimo poslušnost, ki jo pričakuje od vsakogar, kdor sprejema njegove obljube. Naša preteklost priča, da Bog dela velike reči za svoje ljudstvo. Zato pogumno stopimo v prihodnost, ne dodajajmo ničesar in ničesar ne
jemljimo besedam, ki nam jih je Bog napisal v Svetem pismu in
Duhu preroštva. Še malo, pa bomo zagledali svojega Zveličarja
na oblakih nebeške slave.
Preživimo ta lepi sobotni dan v proučevanju Božje volje in se
pripravljajmo za slavno nebeško kraljestvo.
***
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11. julij 2020
Dobrodošli, bratje in sestre, pri bogoslužju. Prepričan sem, da
ste prišli, ker si želite nove moči in nebeške modrosti. Oboje
nam je nujno potrebno za naše krščansko življenje. Kdor koli
želi več modrosti, je prišel na pravi prostor. Božja beseda nam
pravi, da je Bog vir modrosti in jo rad daje vsem, ki ga zanjo
prosijo.
Jak 1,5.6
Ta prostor, Kristusova največja šola, sobotna šola, je pravi
prostor za učenje, izpopolnjevanje in bogatenje. Zato to jutro s
Svetim pismom v roki spremljajmo vse, kar bomo slišali. Goreče prosimo Boga za obljubljene blagoslove. On je bogat. Pri
njem je brezmejna modrost. Zato skupaj delajmo, molimo, pojmo in se veselimo v Kristusovi ljubezni.
***
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18. julij 2020
Srečen sem, bratje in sestre, da sem smel skupaj z vami priti v
molitveni dom poveličevat našega Gospoda in Boga. On nas danes želi blagosloviti in uslišati molitve, ki mu jih bomo izročili.
Zbrali smo se od blizu in daleč, ker imamo cilj, kakršnega je
izredno lepo izrazil Božji služabnik Mojzes. Ko bomo to jutro
prvič odprli Božjo besedo, poiščimo in preberimo besede, ki jih
je Mojzes izgovoril v molitvi Bogu.
5 Mz 3,24.25
Tudi mi si najbolj goreče želimo, da bi kmalu videli obljubljeno deželo, kjer živi pravičnost in bomo v njej večno prebivali z
Jezusom. Še malo, pa bomo zagledali Zveličarja. Pripravimo se
za srečanje z njim. Današnja sobota naj bo prelomnica v našem
življenju. Oprimimo se Božjih obljub in opominov, da se bomo
pripravili za slavni dan, ki je pred nami.
Poveličajmo sveto Božje ime in ga slavimo za vse, kar je naredil s svojo mogočno roko.
***
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25. julij 2020
Tudi to jutro, dragi bratje in sestre, vas pozdravljam z veseljem. Dobrodošli h Gospodu, ki je za vse nas pripravil obilo blagoslovov.
To jutro se mi je porodila nenavadna misel. Zamislil sem si:
Kako bi ravnal, če bi vedel, da je ta sobota zadnja v mojem življenju? Kako bi tedaj pel? Kaj bi govoril? Ko sem razmišljal o
tem, sem se spraševal, s kom bi se danes najraje pogovarjal – z
bratom in sestro v cerkvi ali z Gospodom? Ali smo semkaj prišli
zaradi prisrčnega srečanja med seboj ali klanjanja svojemu Bogu Stvarniku?
Morda ne bo vedno možno priti v Božji dom k skupnemu bogoslužju. Zavoljo tega bomo te dragocene trenutke uporabili za
to, da se bomo obogatili z vsem, kar nam bo prav prišlo v prihodnosti. Potrebno nam je poznanje Božje besede, potrebna nam je
modrost in polna mera Svetega Duha. Prosimo Gospoda za vse
to, saj vse to potrebujemo za sedaj in za prihodnost. On je
obljubil:
Jn 14,14
Prosimo v veri in čakajmo na odgovor.
***
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01. avgust 2020
Znova smo skupaj v molitvenem domu. Zahvaljujmo se Bogu
za to priložnost, mir in svobodo. Hvala Bogu za duha edinosti, ki
nas povezuje drugega z drugim. Hvala mu bodi za možnost, da
danes poslušamo njegovo sveto besedo, se napajamo iz studenca žive vode in črpamo novo duhovno moč.
Danes, ko odpiram Sveto pismo, si želim, da bi Gospod tudi
za nas mogel reči, kar je rekel za Kaleba.
4 Mz 14,24
Gospod naj stori, da bi v nas živel drugačen duh, kakor pa
živi v njih, ki so v svojem življenju pozabili na Boga. Gospod
naj iz- polni svojo obljubo in nas kmalu popelje na novo zemljo,
ki si jo toliko želimo in pričakujemo.
Današnje bogoslužje posvetimo razvijanju pravega duha pobožnosti in zvestobe. Odprimo svoje srce za vpliv Svetega Duha.
***
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8. avgust 2020
Pozdravljam vas, bratje in sestre, in si želim, da bi Bog blagoslovil vsakogar od nas pri tem bogoslužju. Vsi smo bolj ali manj
utrujeni zaradi dela v minulem tednu. Posebno nas utruja neprestani boj z grehom. Bog nam danes po apostolu Pavlu pošilja
prekrasno obljubo.
Flp 1,6
Pavel je to veroval z vsem srcem. Zelo dobro je vedel, da se
človek mnogokrat odloča, da bo boljši in da bo delal samo dobro. Toda čas mineva, in pogosto se odločitve sploh ne uresničijo.
Jezus je popolnoma drugačen. Zveličanje ne samo ponuja,
ampak ga tudi uresničuje.
Hvala bodi Bogu, da se lahko z gotovostjo naslonimo na našega Gospoda Jezusa in vemo, da bo dokončal svoje delo, ki ga
je začel v nas. Jezus naj že danes dela v našem srcu, ko ga bomo
poveličevali.
***
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15. avgust 2020
Verujem, da ste doslej doživeli že mnogo izkušenj z Bogom.
Ohranil nam je življenje v preteklih šestih dneh. Velika je njegova ljubezen, ker nam omogoča, da se od sobote do sobote zbiramo in srečujemo z njim in med seboj. Mojzes je gledal na to,
kako je Bog v preteklosti vodil svoje ljudstvo, zato je ugotovil:
5 Mz 8,5.6
Hvala bodi Bogu za njegovo neskončno ljubezen. Hvala mu,
ker je skrbel za nas, kakor oče skrbi za otroka. Hvala naj mu bo
za ta sobotni dan, ker imamo priložnost za poveličevanje njegovega imena. Hvala mu bodi za ljubezen, ki nas povezuje med
seboj.
Čudovito je biti skupaj. Želim si, da bi trenutki, ki jih bomo
preživeli v Božjem domu, bili trenutki sprejemanja blagoslovov
in nove duhovne moči.
***
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22. avgust 2020
To sobotno jutro imamo za vas dobro sporočilo. Bog še vedno
živi in še vedno skrbi za nas. Če ste to jutro prišli sem obremenjeni z mislimi na preteklost, če se sprašujete, kako in kaj naj
naredite v življenju, naj vas ohrabri, to sporočilo.
Ps 3,8
To so besede vzvišenega Boga, ki posveča pozornost vsem
stvarstvom v vesolju in nam ljudem.
On je poln ljubezni in nam želi podariti nebeško modrost, da
bi nam pokazal pot ali izhod iz težav in negotovosti ter nam svetoval.
Ko sedimo v navzočnosti našega nebeškega Učitelja, se trudimo slišati njegova navodila. Razbremenil bo našo dušo, razsvetlil našo prihodnost in nam pomagal, da bomo pogumni.
***
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29. avgust 2020
Veseli me, bratje in sestre, ker vidim vaše drage obraze. Danes so z nami tudi naši prijatelji in otroci. Vse vas pozdravljam v
imenu vodstva tega bogoslužja. V srcu čutim željo, da bi skupaj poveličevali Gospoda. Zato dajmo danes prednost hvaljenju
in poveličevanju imena našega Boga. Vsa sobota naj ima pečat
Mojzesovih besed, ki jih je izgovoril med poveličevanjem Boga.
5 Mz 32,1-4
Mojzesovo srce je bilo polno hvaležnosti za Božje čudovito
vodstvo skozi mnoga leta. Odločil se je oznanjati Božje ime in
poveličevati Boga. Tudi mi smo poklicani, da ga oznanjamo z
molitvijo, pesmijo in proučevanjem Božje besede in z vsem, kar
delamo, in poveličujemo Gospoda Jezusa Kristusa. Božja dela so
popolna. Njegove poti so pravične. Ostaja nam zvest in ne gleda
na naše slabosti ali pomanjkljivosti. Zakaj ga torej ne bi
poveličevali? Iz naših src naj se dvigne hvala svetemu in zvestemu Bogu.
***
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5. september 2020
To jutro bom vsem zastavil resno vprašanje: Ali resnično
ima- mo nebeškega Očeta? To sem vprašal zato, ker smo morda
v preteklih šestih dneh tako pridno delali, da smo pozabili na Jezusove besede.
Mt 6,26.33.34
Gotovo ste že slišali za kratko prispodobo:
Slavček je vprašal vrabca: "Zakaj ta človeška bitja kažejo tolikšno zaskrbljenost?" Vrabec pa je odgovoril: "Prijatelj, menim, da zato, ker nimajo nebeškega Očeta, kakor ga imava midva, da bi skrbel namesto njih."
Mi imamo nebeškega Očeta. On skrbi za nas. Tudi danes smo
skupaj pred dobrim nebeškim Očetom, ki se še vedno ni spremenil. Predvsem smo prišli po njegovo besedo, hrabrost in modrost za pripravo za nebeško kraljestvo. Naj nam podari vse to.
Naj nas obogati z mirom, umirjenostjo in ljubeznijo do njega.
***
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12. september 2020
(NAVODILO ZA VODJA BOGOSLUŽJA: Pred začetkom bogoslužja se pogovori z najstarejšim vernikom in ga zaprosi, naj
ti pove, katera pesem mu je najljubša. Po možnosti med pozdravom temu verniku izroči rože, kartico z rožami ali kaj podobnega.)
Hvala Bogu, da smo tudi to jutro skupaj. Bog nas je vodil in
blagoslovil, ne glede na to, ali smo starejši ali mlajši.
Nekdo je rekel, da je včasih bolj veselo in vsebinsko bogato
biti sedemdeset let mlad kakor pa štirideset let star. To drži. Gospod blagoslavlja tudi tiste, ki so napolnili devetdeset let. Psalmist je rekel:
Ps 103,4.5
Naša velika družina sobotne šole to jutro pozdravlja svoje
najstarejše udeležence. Vaša navzočnost nas vedno hrabri, saj na
vas vidimo, da se Božje obljube uresničujejo. Vaše izkušnje vam
vlivajo pogum in nas bogatijo. Zato pravimo to jutro, da smo
izredno veseli, da ste z nami. To jutro bomo skupaj hvalili
Gospoda z najljubšo pesmijo najstarejšega udeleženca našega
bogoslužja, to pa je pesem št. ... (po njegovi ali njeni želji).
***
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19. september 2020
2 Kor 4,17
Školjka je nenavadno bitje. Ko jo kaj moti, se vede nenavadno. Če s hrano ali kako drugače pride vanjo zrno peska ali druga
umazanija, se začne zanjo velika težava. Ne more prenesti zrna
peska, zato ga oblaga s svojim tkivom, da bi ublažila njegove
ostre robove, ki ji prizadevajo bolečine. Tako školjka iz tega, kar
jo moti, naredi najlepši predmet na svetu – biser.
Vsakdo ima v življenju težave. Če jih imaš prav sedaj, brat in
sestra, jih spremeni v biser. Drži, da je za to potrebna vera in
hrabrost, toda duhovni biseri, izkušnje in oplemeniten značaj so
največje bogastvo, ki ga je možno doseči v življenju. Samo te
bomo imeli pravico odnesti s seboj v večnost.
Cerkev je prostor, kjer si nabiramo novega poguma, vere in
moči za težave, ki nas čakajo, toda tudi oplemenitijo, in za zmage, ki nas bogatijo. Pri jutranjem bogoslužju, ki je biser vseh bogoslužij, se srečamo z dragocenim biserom – Jezusom Kristusom. Njegovo življenje morda celo neopazno postaja naše in
njegov značaj se tke v naše bitje.
***
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26. september 2020
To sobotno jutro pozdravljamo vse naše drage prijatelje in goste, ki so prišli in se nam pridružili pri poveličevanju Boga. Moja
želja je, da nam Bog obilno podeli blagoslove, ki jih je pripravil
za častilce njegovega imena.
Bog nas vabi, naj ga hvalimo in slavimo. Naredimo to skupaj
z besedami iz Svetega pisma.
Ps 148,7-14
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