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2. januar 2021
Iz 26,3.4
Pred nami je novo koledarsko obdobje in res naj nam bo to novo
leto srečno. Če želite biti v njem srečni, zaupajte v Gospoda, ker
je On večna skala. Če želite imeti trajen mir, se držite Boga, ker
nas on neprestano ohranja v miru. Spleti svoje gnezdo v zavetju
Zveličarjevih rok in ne poskušaj oditi od njega. Veruj Bogu,
poveličuj ga in hodi naprej. Verujte v to, vaša prednost je, da
verujete besedam svojega nebeškega Očeta.
Poglej knjigo, ki jo držiš v roki ali jo imaš v naročju. Poglej
svoje Sveto pismo. Ali razumeš njegov govor? Je odmev
preteklosti, glas sedanjosti in glas trobente prihodnosti. Je izvir
miru in zavetja na večni Skali. Če se ga boš držal, bodo tvoje noge
hodile po varni poti, tvoje življenje bo v varnem zavetju in se ne
boš bal jutrišnjega dne.
Sveto pismo je Božji dar s posvetilom: »Z večno ljubeznijo te
ljubim!« Čudovito in čudežno sporočilo ljubezni!
***
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9. januar 2021
Iz 30,18.19
Morda smo klonili in izgubili pogum, ker smo bili obremenjeni
s skrb mi in življenjskimi odgovornostmi, utrujeni zaradi hitrega
teka raznih sprememb. Ali smo med bojem za boljše življenje in
rešitev izpod oblasti moči hudobnosti spoznali svojo šibkost in za
trenutek izgubili dih? Ali to Bog vidi? Ali kaj naredi za nas?
»Potreben vam je mir – nebeško odpuščanje, mir in ljubezen v
srcu. Tega ne morete ne kupiti z denarjem ne dobiti z razumom ne
doseči z modrostjo, zato nikar ne upajte, da boste to dosegli s
svojim prizadevanjem. Vendar vam to Bog ponuja kot dar 'brez
denarja in brez plačila'. (Iz 55,1) Ti darovi bodo vaši, samo če
želite iztegniti roko in jih vzeti.« (Pot h Kristusu, str. 41)
Bog čaka, da bi se nas usmilil. Ima zdravilo za naše pojemajoče
moči. Res je, da bo danes trebil tla našega srca s svojo
pravičnostjo, vendar ga bo potem zalil s svojo milostjo.
Čaka na tvojo privolitev in te vabi k sodelovanju. Odzval se ti
bo, brž ko te sliši, da ga kličeš. Vidi in sliši, toda ali moreš
razumeti, zakaj ti ne slišiš in ne vidiš vsega, kar Bog dela zate?
***
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16. januar 2021
1 Mz 40,7.8
Brat moj in sestra, ali je danes tvoj obraz nevesel? Ali morda
govoriš, da se ti v življenju nekaj dogaja, pa ne veš, kaj to pomeni,
in nikogar ni, ki bi to razložil? Ali ni od Boga to, kar to pomeni in
zakaj se to dogaja?
Pred šestimi dnevi smo na koncu svetega sobotnega dne izročili
sebe in vse, kar imamo, zanesljivi skrbi svojega nebeškega Očeta.
Ali smo počivali in bili mirni v njegovem zavetju? Ali so bile naše
molitve ob tej priložnosti tople in iskrene, izgovorjene s popolno
gotovostjo, da Bog pozna prihodnost in da bo vse izpeljal na
dobro? Ali je naš nebeški Oče izpolnil dane obljube? To, da danes
ti in jaz sediva v molitvenem domu, je eden od dokazov, da je
zares poskrbel za našo varnost. Bil je zvest svojim obljubam. Iz
negotove skrivnostne prihodnosti vsakega dne je naredil veselo
sedanjost.
Naše današnje bogoslužje naj nam pomaga, da bi se srečali s
svojim Očetom, Bogom, ki pozna prihodnost in razodeva
skrivnosti.
***
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23. januar 2021
Raz 3,10.11
Nebesa se to jutro veselijo, da smo prišli na ta sveti prostor in
želimo skupaj z njimi poveličevati ime svojega nebeškega Očeta.
Ne vemo, kako to delajo v vesolju, prav tako ne vemo, s katerimi
besedami naš Gospod pozdravlja vesolje, ko je zbrano njemu v
slavo. Vendar pa vemo, da je srečen in da je njegovo srce polno
veselja, ko vidi pred seboj zbrane majhne zbore na zemlji, ki so
napolnjeni s sveto željo in gorečnostjo, da bi poveličevali njegovo
ime.
To jutro Sveti in Resnični izroča svoje pozdrave.
Bog danes govori zmagovalcem, njim, ki se borijo in se z vero
trdno držijo za roko svojega Stvarnika. Govori obupanim in njim,
katerih srca so strta. »Trdno drži, kar imaš, da ti nihče ne vzame
venca. Ohranil te bom pred uro skušnjave, ki bo prišla na ves
vesoljni svet, ker si ohranil besedo moje stanovitnosti.«
Danes bomo proučevali, kako bomo lahko postali zmagovalci.
Vse nam je dano na razpolago. Toda ali ne zveni čudovito biti
zmagovalec!
***
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30. januar 2021
1 Sam 15,17
V začetku tega bogoslužja visoko pred seboj dvignimo cilj in
geslo: »Bodi majhen v svojih očeh in ponižaj se pod mogočno
Gospodovo roko, da te bo povišal, ko za to napoči čas.«
Prepričan sem, da se zadosti zavedamo, kakšen greh je ošabnost
in kako grozne posledice ima. Prepričan sem, da si bomo resno
prizadevali raziskati samega sebe, ali ni morda česa takega v nas
samih.
Ošabnost je Satanov greh. Rodil se je v srcu mogočnega keruba
zaslanjalca, ki se mu ni želel upreti. Na koncu pa ga je ošabnost
pahnila v prepad nasprotovanja, zato je postal Božji in naš
sovražnik. Cena ošabnosti je visoka, posledice pa so strašne.
Kakšna pa je cena potrtosti in ponižnosti? Razmisli in se odloči.
Bog ti bo pomagal, če želiš.
***
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6. februar 2021
Ps 95,7.8
Čudovita je ta ohrabritev, ki jo Gospod pošilja svojemu ljudstvu
to jutro. Zamislite si, da je On naš Bog, mi smo ljudstvo njegove
paše in On nas vodi s svojo roko. To je idilična slika varnosti in
zaupanja, ki jo kazi skoraj žalostni stavek: »Če boš poslušal
njegov glas.«
Pogosto se pritožujemo, kako hudo nam je v življenju in kako
nas malokdo razume. Morda smo tudi razočarani. Toda ali smo se
kdaj vprašali, kako je Bogu, ko gleda nas? Ali ima On vzrok za
žalost in razočaranje? Kdo bo njega potolažil in ohrabril?
Postavimo se za trenutek v položaj našega nebeškega Očeta.
Odločiti se moramo, kaj bomo naredili s svojim samovoljnim in
neposlušnim otrokom. Naredili smo vse, molili, grozili in
nestrpno čakali, vendar je bilo vse zaman. Pretehtan si, pomoči
več ni. Vse si odklonil, to je tvoj zadnji dan, potem pa te bom
zapustil. Kaj takega je hudo tudi pomisliti, a kaj šele storiti.
Bog ljubi in vabi k sebi ves svet, vendar vsi ne želijo priti, ker
se ne želijo odzvati. Bog bo izgubil mnogo svojih otrok, vendar
mi bodimo njegova tolažba tako, da ne bo ostal brez nas.
***
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13. februar 2021
Am 7,14.15
Zelo zanimivo je spremljati Božje razodetje ljudem. Bog se nam
je želel razodeti od stvarjenja sveta pa do naših dni, pri tem pa se
nikoli ni omejil na samo en razred ljudi. Njegovo oko je segalo
globoko pod zunanjost, a tihi in mili glas je govoril vsem,
izobraženim in nevrednim. Zakaj je Bog to delal? Ali ga ni
motilo, da je svojo slavo dal v lončeno posodo?
V prsih vsakega človeka bije srce in teče življenje – Božji dar.
Gospodarju vesolja pripadajo dobri in hudobni, oboje ljubi,
obojim se želi razodeti in v obojih želi prebivati.
Bog gleda na to, kar je v srcu, ne pa na to, kar je pred očmi.
»Nisem bil prerok, ne preroški sin, in Gospod me je vzel od črede
in rekel: Pojdi.«
Ni čas, da govorimo: otrok sem ali star sem. Pomembno je
stanje srca. Ali lahko zdržimo Božjo navzočnost in ali si je sploh
želimo? Življenje z njim je reka miru, ki vso nečistost življenja
odnaša v globino morja.
***
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20. februar 2021
Raz 14,6.7
Živimo v času in v svetu, v katerem je nekaj popolnoma
navadnega nepravičnost, hudobija in nasilje. Osnovna človeška
vrednota – življenje – je precej izgubila svojo ceno, saj se je tudi
človek, ki je ustvarjen po Božji podobi, odtujil od Boga.
Naša sreča je v tem, da obstaja sodba in da je sodnik pravičen in
dober. Pred njim je vse razodeto in jasno in On ne gleda, kdo je
kdo. Na luč bo pripeljal vsako skrivnost, bodisi dobro ali hudo.
Velika Božja ljubezen spodbuja Boga, da nas v tem resnem času
opominja in kara. Pomaga nam, da bomo zvesti do konca.
Usmiljeni Bog naj naredi, da bi med današnjim proučevanjem
svetopisemskih naukov ugotovili, kakšne so naše možnosti na
sodbi.
***
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28. februar 2021
Jak 5,7.8
Smo v zimskem času. Zunaj je sneg, led in zmrzal. Zdi se, kakor
da je v naravi vse obstalo in umrlo. Drevje je brez listja, in gole
veje delujejo žalostno. Ljudje, živali in rastline trpijo in čakajo.
Zima bo minila, sončna toplota bo raztopila sneg in led, življenje
pa bo kot mogočna reka znova steklo po zemlji.
Potrpežljivost, vztrajnost in čakanje bodo nagrajene, a moč zime
in njenih posledic bo premagana. Kristusov služabnik nam je
rekel, da potrebujemo potrpežljivost. Z njo se rešujemo bremena
prejšnjega življenja in se pod vplivom toplote sonca pravičnosti
usposabljamo, da bi obrodili novi sad, vonjavo življenja za
življenje.
Ali se česa bojimo? Ali so naša srca vznemirjena? Odprimo na
stežaj prostore svoje duše Bogu. On ve, zakaj in koliko trpimo, in
nam je pripravljen pomagati.
Današnje bogoslužje nam bo pomagalo razumeti, da ni moči, ki
bi ovirala našega Boga, da ne bi mogel izpolniti tega, kar nam je
obljubil, in kar se je zarotil, da bo naredil. Pojdimo zato naprej in
bodimo potrpežljivi.
***
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6. marec 2021
Jn 5,39
Vsak Božji otrok ve, da se nobena življenjska razmera ne zgodi
po naključju, bodisi da je dobra ali slaba. Zakon vzročnosti nam
govori, da ni vzroka brez posledice, a niti posledice ni brez
vzroka.
Bog nam ponuja svojo besedo za popolnega vodnika v življenju.
Kakšno je naše zaupanje v Sveto pismo? Kaj je močnejše: naši
predsodki ali Božje obljube, da njegova beseda ni prazna, ki sicer
zanjo ne marate, ampak je vaše življenje. (5 Mz 32,47)
Če svetopisemski nauki ne zasedajo pomembnega prostora v
našem življenju, smo si krivi sami. Če nas Sveto pismo ne vodi po
poti prerojenja, ne smemo za to obtožiti njenih naukov. Jezus nam
takole svetuje: »Če hoče kdo njegovo voljo izpolnjevati, razpozna,
ali je ta nauk od Boga.« (Jn 7,17)
Moramo nekaj ukreniti, da bi pravilno razumeli Sveto pismo in
bi njegovi nauki bili za nas življenje:
1. Preiskujmo pisma
2. Prosimo Boga, da bi jih razumeli
3. Dajmo se voditi moči, ki govori iz njih, in ji dovolimo, da nas
spremeni.
Molitev povezuje ta tri načela. To je ključ uspeha.
***
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13. marec 2021
1 Pt 1,10.13
Ali si lahko zamislimo, kako žalosten je bil Daniel, ko je dobil
prikazen in ugotovil, da velja za daljno prihodnost in da sam ne bo
sodeloval pri njeni uresničitvi. Preostalo mu je samo, da je upal,
da bo kdo bral njegovo sporočilo, ga sprejel in doživel to, kar je
sam želel.
Danes živimo v tem času. Pred nami in v nas se dogaja to, kar je
Daniel gledal s preroškim pogledom.
Ali se v nas prebuja zanimanje za to, kar bo tako kmalu prišlo?
Ali hrepenimo po tem, kar so Božji otroci pričakovali, na kar so
pazili in za kar so molili?
»Opašite si ledja svojega razuma in bodite trezni.« Nebesa se
borijo za nas. Skrbijo za našo varnost in nam pomagajo, da po
proučevanju minljivega bolje cenimo večno.
Vstanimo iz mrtvila posvetnih sanj. Dan je pred vrati. Naučiti se
moramo naukov, opraviti moramo delo, doseči moramo preobrazbo
značaja, kajti čas, ki nam je še preostal, je zelo kratek.
Moji bratje, ali nas ne bo to prebudilo in nam pomagalo, da
ostanemo budni do konca?
***
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20. marec 2021
Iz 46,9.10
Nebeški Oče nas vabi, da se moramo spominjati tega, kar je bilo
v preteklosti, ker je On edini Bog.
Pred nami je cela vrsta dogodkov in prihajajo časi preizkušnje.
Vendar nas nič ne sme prestrašiti ali presenetiti. Moči hudobnosti
lahko besnijo in varajo, laskajo in obrekujejo. Ali smo pripravljeni
prenesti vse to?
Izaijevo vabilo, naj pomnimo, je zelo pomembno. Za nas je
lahko to zveličavno, ker bomo v vsem videli navzočnost našega
Boga, ki vse izpelje v blaginjo svojega ljudstva, ne glede na to,
kako težke so skušnjave. Ali smo to doživeli v dosedanjem
proučevanju?
Gospod pravi, da bo njegov sklep obstal. Ali bi nam Bog kaj
razodel in obljubil, če tega ne misli izpolniti? Bog ni človek. On
bo izpolnil svojo obljubo.
Dalje preiskujmo njegove namene in bodimo prepričani, da nam
bo pripravil takšen konec, kakršnega si želimo. On si to želi bolj
kakor mi sami.
***
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27. marec 2013
Jn 13,19
Če se držimo razvojne niti Danielove izkušnje, ugotavljamo, da
je uspeh popoln, če pravilno usmerimo svojo voljo in si vztrajno
prizadevamo, da bi bila naša zveza z Bogom nepretrgana. Nebesa
so imenovala tega služabnika ljubljeni človek. Ali želiš, da Bog
tudi tebe imenuje tako?
Daniel je bil velik prerok še prej, preden je dobil eno samo
prikazen, toda v svojih očeh je bil majhen. Ko so se vrstile
prikazni in hude težave, je razumel, da je služabnik in da ne more
sam prenašati bremena službe. Še trdneje se je oprijel Gospoda. V
molitvi je prosil, da bi dobil razlago prejetih prikazni, da bi jih
potem lahko zapisal za rodove, ki bodo te prikazni doživeli. Na ta
način je želel, da bi se okrepila vera ljudstva v Boga: »Da boste
verovali,« kakor je rekel naš Zveličar.
Ali spoznavamo tesno edinost med Gospodom in Danijelom?
Ali smo opazili posledice te edinosti? Daniela ni več, tukaj pa je
naš Zveličar in ob njem prostor, na katerem se doživlja bogata
izkušnja, zmaga in večno življenje.
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