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3. oktober 2020
Želim izraziti svojo iskreno hvaležnost za priložnost, ki nam jo je
danes dal Gospod, da smo mogli priti v molitveni dom. Hvala bodi
Bogu za možnost, da ga poveličujemo. Tudi danes naj nam
spregovori po svoji besedi.
1 Sam 2,1
To kratko hvalnico je izgovorila Samuelova mati, ko je v
molitvenem domu posvetila Gospodu svojega edinca Samuela. Bog
je s Samuelom razveselil srce te matere v Izraelu. Zato je poveličevala svojega Gospoda.
Bog pa je razveselil naše srce z zveličanjem po Gospodu Jezusu
Kristusu. Kristus je za nas umrl in vstal od mrtvih, da bi se mi
veselili pred Bogom in ga poveličevali.
To soboto smo prišli pred Gospoda, da se mu zahvalimo za
njegovo zveličanje in se veselimo. Bog se je pripravljen z nami
veseliti zaradi zveličanja, kakor je zapisano v Zefaniju: »Tvoj Bog je
sredi tebe, junak, ki hoče rešiti; veseli se te presilno, molči v svoji
ljubezni.« (Zef 3,17)
Kaj bi bilo z nami, če nas Bog ne bi ljubil in se Kristus ne bi
daroval za nas? Večna obsodba greha, to je smrt, ki je plačilo za
greh, bi nas za večno ločila od Boga in večnega življenja. Naš greh
je pretresel Božje srce, kakor se zaradi greha pretresa srce staršev.
Toda Božje srce se je razveselilo, ko nam je omogočilo večno
zveličanje po svojem edinorojenem Sinu.
Veselimo se danes pred Bogom in povzdignimo glas, ko bomo
peli pesem v hvalo Boga in njegovega Kristusa, v katerem imamo
odpuščanje grehov in upanje v večno življenje.
***

10. oktober 2020
Hvala bodi našemu Gospodu za vse dobrote, ki nam jih je izkazal
do tega trenutka. Hvala mu bodi za prednost, ki jo imamo, da se
smemo v miru in svobodi zbirati v tem molitvenem domu in
poveličevati njegovo sveto ime. Hvala mu bodi tudi za njegovo
besedo. Tudi danes ji dajmo prvi prostor pri tem bogoslužju.
1 Sam 2,2
Samuelova mati je izgovorila te besede, ko je dobila navdihnjenje
od Gospoda. Ob tej svečani uri je posvetila Samuela sveti Božji
službi. Samuel je slavno opravičil materino vero, ker je vse svoje
življenje vodil Izraela po poti pravičnosti, resnice in dobrega.
Za Samuela in Izraela tistega časa ni bilo drugega Boga razen
Gospoda, ki je bil njihova Skala, ki je vodila in varovala svoje
slabotno ljudstvo. Bog se niti danes ni spremenil. Je še isti Zveličar
in ista Skala gotovosti vsakemu svojemu otroku današnjega časa.
Naše zaupanje naj počiva na njem, ki je skala našega zveličanja.
V njem naj se krepi naša vera. Naša ljubezen naj se napaja z njegovo
ljubeznijo. Naše srce naj se veseli pred Gospodom, kajti tudi mi
nimamo drugega Boga razen Gospoda, ta pa je tudi naša skala večne
gotovosti in večnega upanja. Veselimo se v Gospodu in pojmo Skali
našega upanja.
***

3

17. oktober 2020
Dragi bratje in sestre, veseli me, da vidim vaše drage obraze.
Veseli me, da nam je Gospod dal priložnost, da smo se zbrali. Tako
skupaj poveličujemo njegovo sveto ime in posvečujemo soboto.
Njegov blagoslov naj se po njegovi sveti besedi izlije na nas in
počiva nad vsemi nami.
Ps 34,1.2
Zakaj je David hvalil Gospoda vsak čas? Zakaj je na njegovih
ustih vedno bila hvala Bogu? On odgovarja: »Čuli bodo to krotki ter
se veselili.«
Grešnik je velik trpin, če je brez Boga. Nič drugega ne more
človeka toliko ponižati in ga pahniti v tolikšno trpljenje kakor greh.
Greh je kriv za tolikšno trpljenje na svetu. Ko ne bi bilo greha, bi
bili ljudje srečni in veseli. Ljudi zapeljuje k nečistim mislim,
nevljudnim besedam in hudobnim dejanjem.
Take reči je preživel tudi David. Greh prinaša človeku bolečino
in trpljenje. Zavpijmo torej h Gospodu, naj nas reši greha in nam da
veselje in hvaležnost.
***
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24. oktober 2020
Prišli smo se poklonit Gospodu. Prišli smo mu pet iz vsega srca
pesmi v slavo. Prišli smo se mu s svojimi besedami zahvalit za
velike dobrote, ki nam jih je izkazal. Prišli smo z odprtim srcem
sprejemat njegove nauke in nasvete. Zato pa odprimo njegovo
besedo in ji dovolimo spregovoriti našemu srcu.
Ps 42,1.2
David je preživel velike in težke skušnjave. Moral je bežati pred
Savlom in se skrivati po skalovju kakor jelen ali divje koze. V teh
nedostopnih krajih je bil žejen in bi se rad napil sveže vode.
V takih okoliščinah pa je bolj kot vse drugo čutil potrebo po
Bogu. Iskal je Boga in ga našel. Gospod se mu je oglasil in ga
ohrabril. David je iz vira Božje resnice pil vodo življenja, kakor
jelen pije vodo v grapah visokih planin.
Bog danes ni drugačen. Mnogo ljudi je v podobnih okoliščinah,
kot je bil David. Tudi mi danes potrebujemo Boga, kot ga je David v
svojem času. Bog edini more potešiti žejo naše duše po resnici,
pravičnosti in dobroti. Na našem izviru zveličanja je vode za vse, ki
iščejo zveličanje tako, kakor išče jelen vodo planinskih potokov.
Pridimo h Gospodu, pijmo in veselimo se pred njegovim
obličjem.
***
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31. oktober 2020
Gospod je vreden, da pri tem bogoslužju damo prednost Svetemu
pismu in njegovemu nauku. Želimo si, da bi Božja beseda potekla v
srca vseh, ki so se iskreno prišli poklonit Bogu. Sveti trenutki
bogoslužja naj nam bodo za ohrabritev za vse življenje.
Ps 29,1.2
Tisti, ki so bili do včeraj sinovi in hčere greha, so danes Božji
otroci. Kakšen čudež, kakšna čudovita sprememba, kakšna slavna
resničnost!
Ne modrost ne izobrazba ne vzgoja tega sveta ne morejo opraviti
te duhovne spremembe srca. Toda delovanje Božje milosti in besede
je povzročilo to nadnaravno spremembo v njih, ki so doživeli
novorojenje. To priča, da so zares postali Božji sinovi in hčere.
Bog pričakuje hvalo od njih, ki so to postali po njegovi milosti.
Bogu smo dolžni hvaležnost za njegovo milost. Zato poveličujmo
Boga s hvalo na tem svetem zboru.
***
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7. november 2020
Veseli me, da smo danes vsi tukaj. Veselim se zaradi občestva, ki
ga smemo imeti z našim Gospodom Jezusom Kristusom in med
seboj. Veseli me, da je tukaj pred nami njegova sveta beseda, ki ji
bomo posvetili ta čas bogoslužja. Moja molitev je, da nas Bog po
njej blagoslovi in pouči, kako naj mu bolje služimo.
Ps 23,1.2
Čudovita je slika pastirja, ki varuje svojo čredo. Ta podoba je
polna lepote in slikovitosti. Gledalec občuduje podobo, ki prikazuje
pastirja, kako je pozabil nase, da bi mislil samo na svojo čredo;
občuduje pa tudi umetnika in samega požrtvovalnega pastirja. Pastir,
ki je pripravljen trpeti, biti lačen in žejen in trpeti zaradi blaginje
svoje črede, predstavlja nebeškega pastirja, ki varuje naše duše.
Kristus je pastir naše duše. Ni mu bilo žal samega sebe in se ni
izogibal trpljenju, ki ga je čakalo na svetu, samo da bi nas spravil iz
jame gorja in rešil za večno življenje. Sveto pismo pravi zanj, da je
trpel zaradi nas, da je na sebi nosil naše grehe, da je z našimi grehi
umrl na križu – samo da bi nas opravičil in rešil. Takšen je nebeški
pastir, ki nas je vrnil iz puščave greha v svoje kraljestvo resnice in
dobrote.
Nebeški pastir nam je ponudil kruh in vodo življenja. To so
besede, ki so prišle iz njegovih ust in bomo po njih živeli večno.
Vzemimo kruh in vodo življenja z mize njegovega nauka, jejmo in
pijmo to, kar bo dalo življenje naši duši in nas pripravilo, da stopimo
v večno življenje ob njegovem slavnem prihodu.
***
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14. november 2020
Na samem začetku tega svetega sobotnega bogoslužja želimo
izkazati hvaležnost Bogu, ker nam je omogočil, da smo se zbrali k
njegovi besedi. Hvala bodi Bogu za svobodo in mir, ki ju uživamo
kot njegovo ljudstvo. Hvala mu bodi za nasvete, ki nam jih bo dal iz
svoje besede. Naj nam spregovori Sveto pismo.
Ps 101,1
Sveto pismo in narava nam pričata, da je Bog neskončna milost.
Da prva človeka nista takoj umrla zaradi svojega greha, da človeški
rod še dalje živi na svetu, da smo se nazadnje rodili tudi mi in
spoznali Boga po njegovi sveti resnici, se moramo zahvaliti Božji
milosti, tej čudoviti Božji lastnosti.
Bog je dovolil Kristusu po svoji milosti, da je stopil na naš svet in
postal mož bolečin. Kristus je zaradi milosti do nas doživel na svetu
takšno ponižanje, kakršno si je mogel izmisliti samo Satan. Kristus
je zaradi milosti do nas vstal od mrtvih, da bi nas opravičil pred
Bogom in rešil za večno življenje. Njegova beseda nam pravi, da
smo rešeni po milosti. (Ef 2,8)
Bog ni v nas našel ničesar dobrega, kar bi zbudilo v njem to
slavno lastnost. Toda to lastnost nam je pokazal prav zato, ker je
videl, da smo grešniki, sovražniki in smrtniki. Oblekel nas je v svojo
milost in ogrnil s svojo pravičnostjo, da bi nas nato rešene in svete
odpeljal v svojo slavo. Zapojmo Gospodu novo pesem o njegovi
milosti in pravičnosti, kakor je naredil psalmist v svojem psalmu.
***
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21. november 2020
Hvala bodi Gospodu za njegovo sveto besedo, ki jo imamo v
Svetem pismu. Ta dragocena beseda mora tudi danes biti podobna
studencu žive vode, ki nam more ponuditi duhovno osvežitev. Zato
smo tudi prišli v molitveni dom, saj želimo oditi od tod duhovno
ohrabreni in utrjeni. Zato odprimo Sveto pismo in berimo iz njega.
Ps 96,1.2
Katera je ta nova pesem? Iz čigavih ust jo Gospod želi slišati?
To je pesem zmage dobrega nad hudim, Kristusa in pravičnosti
nad krivico. To je pesem tistih, ki so dobili novo življenje od Boga,
Kristus pa ga daje njim, ki jih je rešil greha. To je pesem o novem
življenju, kakršno živijo tisti, v katerih prebiva Kristus.
Nikoli nismo vedeli za to pesem. Toda sedaj jo pojemo, ker v nas
deluje novo življenje, ki prihaja od Kristusa. Kako je povsem
drugačna od prejšnje pesmi v grehu, ponižanju in sramoti. Bog, ki je
povzročil spremembo v našem srcu, je tudi povzročil spremembo
našega življenja, kajti iz novega srca izhaja novo življenje. Zato se
tudi ta pesem razlikuje od stare. Nova pesem je iz nebes, o nebesih
in za nebesa. Zato jo pojo samo tisti, ki živijo v nebesih, čeprav so v
telesu še na tem svetu. To so Božji sinovi in hčere, katerim je Bog
napisal to pesem v srce.
Zapojmo danes to novo pesem, da jo slišijo tisti, ki so brez Boga
in upanja na tem svetu. Naj se danes dviga pesem hvale Bogu iz
mnogih iskrenih duš.
***
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28. november 2020
V imenu vodstva sobotnega bogoslužja vas želim prisrčno
pozdraviti. Zelo me veseli, da vidim vaše ljube obraze, ker vem, da
smo kot bratje in sestre prišli poveličat našega Gospoda. Na samem
začetku bogoslužja želimo brati iz dragocene Božje besede. Naj nam
bo vodilna misel tega bogoslužja.
Ps 118,14
Ko človek umre, odide od nas s svojo modrostjo vred, ravno tako
odide tudi bogastvo z bogatašem in moč z junakom. Človek nima
ničesar vrednega, s čimer bi se mogel hvaliti. Ko umre, z njim vred
izgine ves njegov materialni in duhovni zaklad.
Kot ljudje se nimamo s čim hvaliti, ker smo umrljivi.
Vendar pa imamo nekaj, s čimer se smemo pohvaliti. To je naš
Gospod. On je naš največji zaklad. Bog mora biti naša hvala in
pesem, ker smo ga spoznali v kratkem času življenja na svetu.
Zapojmo danes svojemu Bogu, čigar delo in odrešenci smo.
Zapojmo mu novo pesem, ki jo znajo peti samo tisti, ki so spoznali
Boga in postali dvakrat njegovi. On naj bo naša hvala in pesem
danes in do konca življenja.
***
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5. december 2020
Prepričan sem, da smo se to sveto sobotno jutro zbrali z edino
željo, da bi poveličevali in hvalili našega Gospoda Jezusa za številne
dobrote, ki nam jih je naredil v minulem tednu. Hvala bodi našemu
nebeškemu Očetu za Božjo zaščito, ki smo jo uživali. Hvala mu bodi
za prednost, da smo se lahko zbrali v molitvenem domu, da bi si
nabrali novih moči. Dajmo danes prednost Božji besedi. Ona naj
nam spregovori najprej.
Ps 134,1.2
Gospod danes pričakuje, da bo v svojem domu slišal pesem
hvaležnosti svojih dragih otrok. Ti imajo njegovo podobo in so
okrašeni z lastnostmi, ki so podobne Stvarnikovim. Hvalijo ga in
pojejo mu zaradi zveličanja, ki jim ga je omogočil Gospod v svoji
krvi na Golgoti.
Božji otroci iz dneva v dan bolje razumejo voljo svojega Gospoda
in ga poveličujejo za njegovo zveličanje. Zato naj se pri tem svetem
zboru sliši glas hvale Božjih otrok. Glas njihove hvale naj se sliši
tudi zunaj zbora, kjer živijo in delajo Božji otroci. Povzdignimo
Gospodu svoje srce, ki ga je očistil, posvetil in razveselil.
***
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12. december 2020
Lepo je videti nasmejane obraze bratov, sester, naših otrok in
dragih prijateljev, ki so prišli sem poveličevat Boga. Vsi se veselimo
te priložnosti, da smo lahko skupaj. Božja ljubezen, ki je ganila naša
srca, nas je izenačila, da smo eno v Kristusu. Naj nas to bogoslužje
še tesneje poveže v tej vzvišeni Kristusovi ljubezni.
Iz 26,4
Trdne skale so bile vedno zavetje in zaščita slabotnim. V pesmih
in junaških spevih so bile vedno simbol močne zaščite in pomoči
malodušnim, potrtim in pregnanim.
Kakor so trdne skale zaščita za slabotne, tako je tudi Bog skala
pomoči in zaščita pred hudim za svoje ljudstvo. Bog je skala
odrešitve od greha in Satana. Bog je močan, da zaščiti vse, ki z vsem
srcem verujejo vanj in besedam Svetega pisma. Je močna zaščita
njim, ki ljubijo njegove zapovedi in si jih prizadevajo izpolnjevati.
Prav tako je mogočna zaščita tistim, ki se trudijo živeti pošteno in
pravično na podlagi njegovega zakona. Močna zaščita je tudi njim,
ki živijo v skladnosti z njegovimi zapovedmi na podlagi glasu vesti,
čeprav nič ne vedo o črki zakona.
Bog je zaščitna skala njim, ki so iskrenega srca in potrtega duha
ter trepetajo pred njegovo besedo in spoštujejo vse, kar je rekel.
Mogočna skala je tudi njim, ki so lačni in žejni njegove pravičnosti,
resnice in dobrote.
Bog si želi biti naša skala zaščite in zveličanja danes in jutri, kajti
On se ne spreminja.
Bog močne zaščite naj bo tudi skala našega zveličanja vsakomur
izmed nas. Hvala in slava bodi Bogu za vse, kar je naredil doslej.
Hvala mu bodi za čudovito zveličanje v Jezusu Kristusu.
***
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19. december 2020
Mi smo ljudstvo Svetega pisma. Zato mu pri svojih bogoslužjih
dajemo prvi prostor. Biti mora naš vodnik pri tem bogoslužju. Po
njem moramo ravnati vse svoje življenje in z njim uskladiti naše
načrte. Želimo si, da bi se Gospod poveličal med nami in nas
poučeval iz svoje besede.
Ps 150,1.2
Svetišče je prostor prebivanja vzvišenega Boga. To je njegovo
prebivališče v sveti krasoti. To je Sion vesolja, Jeruzalem, mesto
svetega Boga.
Njegova cerkev na zemlji je veža njegovega svetega prebivališča.
Tukaj se tudi razodeva slava njegove moči s simboli in besedami ter
z nevidno navzočnostjo Svetega Duha in njegovih angelov.
S kakšnim srcem prihajamo v dom njegove svete cerkve?
Njegova beseda nam pravi: »Pazi na svojo nogo, kadar greš v Božjo
hišo! Kajti bližati se, da poslušaš, je bolje kakor darovati daritve
bedakov.« (Prd 5,1)
Sveti angeli izkazujejo Bogu sveto spoštovanje, ko govorijo:
»Svet, svet, svet Gospod nad vojskami, vsa zemlja je polna njegove
slave!« (Iz 6,3) Pravijo nam, naj hvalimo Boga v njegovem svetem
domu.
Hvalimo Boga s čistim srcem, ponižnim duhom in potrto dušo.
Takšna daritev mu je po volji.
***
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26. december 2020
Dragi bratje in sestre, v imenu vodstva sobotnega bogoslužja naše
cerkve vas pozdravljam in želim, da pri tem bogoslužju prejmemo
obilne Božje blagoslove. Bog nam želi dati obilico svojega
blagoslova po svoji sveti besedi. Zato se to jutro obračamo nanjo kot
na kažipot v večno mesto. Bog naj blagoslovi svojo besedo v naših
srcih.
Ps 149,1
Jezus je zveličar svojih otrok. V njihova srca je dal novo pesem.
Grešniki ne morejo peti nove pesmi. Je namreč izraz sreče in
hvaležnosti Božjih otrok zaradi zveličanja. Bog je rešil svoje otroke
greha in večne smrti.
Iz ust Božjih otrok ni mogoče slišati glasa drugih pesmi, mesenih,
posvetnih. Božji otroci prepevajo samo nebeške pesmi, kakršne
pojejo tudi angeli in brezgrešni svetovi. Usta Božjih otrok se nikoli
ne bodo oskrunila z mesenimi pesmimi tega sveta. Pojejo pesmi, ki
so všeč Božjemu ušesu.
Danes naj ves zbor Božjih otrok zapoje sveto pesem v slavo Bogu
in Stvarniku, ki jih je ustvaril in rešil. Zvoki svete pesmi naj se
slišijo do nebeškega dvora in pred prebivališčem Boga v vesolju.
Zvoki svete pesmi naj pridejo do svetih angelov in naj se združijo z
njihovo pesmijo v skupno hvalnico Bogu.
Pojo naj vsi, ki so postali Božji otroci, prihajajo v Božji dom in
nosijo sveto Božje ime v svojem srcu – sedaj in vekomaj.
***
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