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3. april 2021
»Najslabotnejši med človeškimi bitji lahko po molitvi, po
proučevanju njegove besede in po veri v njegovo stalno
navzočnost živi povezan z živim Kristusom; in On bo takšne
držal za roko in jih nikoli ne bo izpustil.« (Ellen G. White,
Zdravje na dosegu roke, str. 114)
Ali se morda to jutro počutiš nekoliko utrujen? Mogoče se
bojiš neuspeha ali pa da nikoli ne boš prišel v nebeški dom? Naš
Zveličar te to jutro vabi, da gledaš navzgor in spoznaš, da te ljubi
in da te nikoli ne bo pozabil.
Vsakega učenca v sobotni šoli in vsakega dragega gosta
vabim, da skupaj preberemo besedilo iz Flp 1,6. Med branjem pa
v duhu glejmo gor in z gotovostjo sprejmimo, da je naša
prihodnost zanesljiva.
Flp 1,6
Gospod naj nas vodi v tem četrtletju. Naj nam pomaga, da
bomo uresničili svoje dobre odločitve, in nas pripravi za svoje
kraljestvo.
***

10. april 2021
Hvala bodi Bogu, da je ta sobota še ena izmed mnogih, ki nam
jih je podaril Bog, da se lahko srečamo in poveličamo njegovo
ime. Apostol Pavel je želel, da bi verniki v Filipih živeli po Božji
volji, zato jim je napisal naslednje:
Flp 1,27
Trdno torej stojmo v enem duhu, enodušno in skupno se
bojujmo za vero evangelija.
Kadar se na nogometnem stadionu zbere petdeset tisoč ljudi,
da bi gledali boj dveh skupin mladih ljudi, si želijo, da bi se
njihovi ljubljenci bojevali nesebično in v edinosti. Na stotine in
tisoče ljudi spremlja tak boj sede pred televizorjem. Človeku je
danes uspelo marsikaj poenostaviti in olajšati ter napraviti
udobno.
Vendar pa obstaja izjema: če želimo bojevati dobri boj vere,
moramo biti navzoči v boju z vsem svojim bitjem.
Naše srce in bitje morata goreti, da bi druge pripeljali k
Jezusu. Da pa bomo to mogli, moramo biti z vsem bitjem in
srcem navzoči pri bogoslužju. Ne bodimo samo opazovalci, ki so
pripravljeni dajati pripombe na spretnost ali nespretnost drugih.
Sami se vključimo v celotno bogoslužje in živo sodelujmo. Tedaj
bo to enodušni boj za vero evangelija. Bog naj vse nas blagoslovi
pri današnjem bogoslužju
***

17. april 2021
Vsakdo, ki je danes stopil v Božji dom, naj prejme blagoslov
od našega nebeškega Očeta in Stvarnika sveta. Sveto pismo nam
govori o Božji velikosti.
Prg 30,4
Smo ljudstvo, ki pozna Boga in njegovo velikost. Zato mu tudi
služimo; semkaj smo prišli, da bi dobili njegovo moč.
V Malakološkem muzeju v Makarski imajo veliko zbirko
školjk iz vseh svetovnih morij; posebno lepe so tiste iz Jadrana.
Neki turist je obiskal to razstavo in pred odhodom v knjigo vtisov
napisal prvo vrstico naše znane pesmi: »Ko opazujem, Stvarnik
moj, modrosti tvoje dela!« Ta pesem poveličuje veličino Božje
ustvarjalne moči.
Kako se moramo potem šele mi zavedati te velike moči, ki
giblje svetove! Združimo svoje glasove in srce v poveličevanju
vzvišenega Stvarnika, ki ga poznamo in v čigar dom smo prišli to
dopoldne.
***

24. april 2021
Pozdravljeni bratje in sestre! Želim si, da Bog blagoslovi
vsakogar pri tem bogoslužju. Vsi smo bolj ali manj utrujeni
zaradi dela čez teden. Bog nam danes po apostolu Pavlu pošilja
čudovito vabilo.
Flp 1,6
Pavel je to veroval. Dobro je vedel, da se človek hitro utrudi
pri vsakem delu. Vedel je, da človek pogosto sklene kaj dobrega.
Toda čas hitro mineva, naše odločitve pa se ne uresničujejo.
Jezus je popolnoma drugačen. Ne samo govori o zveličanju,
temveč ga tudi dovršuje. Mi imamo upanje zato, ker je Jezus
vztrajal na tej poti od začetka do konca, da smrti na križu. Zato ga
tudi lahko imamo za začetnika in dokončevalca svoje vere. (Heb
12,2) Zato se lahko obrnemo nanj, ko po uspešnem začetku ne
vemo, kako naj nadaljujemo. »Zvest je, ki vas kliče, ki bo to tudi
storil.« (1 Tes 5,24) Hvala bodi Bogu, ker se lahko naslonimo na
našega Gospoda Jezusa, ker vemo, da bo dokončal delo, ki ga je
začel v nas. Že danes naj deluje v našem srcu, medtem ko ga
bomo tukaj poveličevali.
***

01. maj 2021
Nekdo je ugotovil, da je mnogo ljudi, ki raje sanjarijo o
čarobnem vrtu z vrtnicami, kakor da bi uživali ob vrtnicah, ki
cvetijo pred njihovim oknom.
To jutro ne bomo pozabili zahvaliti se Bogu za cvetje, ki krasi
naš molitveni dom. Ne bomo izpustili priložnosti veseliti se za
vsakogar izmed nas, ki je prišel v cerkev in tako s svojo
navzočnostjo povečal naše veselje. Ne smemo pozabiti zahvaliti
se Bogu za živo vodo, ki nam jo je obljubil dati pri srečanju z
njim. Berimo njegovo obljubo.
Jn 4,14
Ali smo danes zajeli to svežo vodo? Ali smo pili iz studenca
žive vode? Ali vas smem povabiti, da si vsako soboto zjutraj
vzamete čas in poiščete katero svetopisemsko besedilo, potem pa
razmišljate o njem, dokler ne postane vaše – del vas samih –
toliko vaše, da veselje, ki izhaja iz njega, lahko prenesete na
druge?
To pa naj ne bo samo ob sobotah. Tako delajmo vsako jutro.
Tako bo večni evangelij ohranjal naše duhovno življenje.

8. maj 2021
Mih 4,1.2
Prerok je opisal zadnji čas. Mnogo ljudi prihaja pred Boga,
ogromna množica prihaja v Božji dom. Med seboj si govorijo:
»Pridite in pojdimo na Gospodovo goro!« Veselijo se, ker
poznajo cilj in namen potovanja. Želijo se učiti. Radi bi se učili
Gospodovih steza in poti. Prišli so k Bogu, da bi se naučili hoditi
po njegovih poteh.
Tako bo tudi v zadnjem času. Danes k Bogu prihaja mnogo
ljudi. Mi smo priče temu. Prišli smo, da bi se kot del silne
množice učili Božjih poti. Bog ljubi svoje ljudstvo in ga poučuje.
Vsakdo izmed nas je del ogromnega Božjega ljudstva. Vsakdo je
danes prišel na ta prostor z velikim veseljem, saj je vedel, da ga
pričakuje najbolj vzvišeni Učitelj, ki ga je pripravljen poučevati.
Učil nas bo svojih poti, kako naj hodimo po njegovih stezah.
***

15. maj 2021
Ta sobota je še en mejnik na poti v nebeško mesto. Tako
imamo tudi priložnost, da smo kot Božje ljudstvo zbrani in
poveličujemo Božje ime. Veseli me, da lahko začnemo
bogoslužje in prosimo Boga, naj na nas izpolni molitev apostola
Pavla, s katero je prvič prosil za Filipljane.
Flp 2,2
Cilj, za katerega je molil Pavel, da bi se uresničil v Filipih med
verniki, mora biti tudi naš cilj. Vsi se razlikujemo med seboj,
imamo različno izobrazbo in smo različno vzgojeni. Toda v
Kristusu moramo biti vsi enih misli, napolnjevati nas mora ena
ljubezen. To soboto neprestano mislimo na to. Sveto Duh nas je
pripravljen združiti, če mu dovolimo voditi naše srce. Če ne
vsiljujemo svojih zamisli, temveč se izročimo vplivu Svetega
Duha, bomo postali eno v duhu in mislih. Prav to pa Jezus
pričakuje od svojega ljudstva, za to je molil v svoji velikoduhovniški molitvi.
Zaradi delovanja Svetega Duha smo tudi mi danes lahko eno v
mislih in Božji ljubezni. Bog naj se veseli svoje cerkve.
***

22. maj 2021
Ps 48,8
Prišli smo v molitveni dom poslušat Božji glas. Prišli smo se
učit, tolažit in krepit pogum. Pripravljeni smo poslušati Božjo
besedo, opomine in obljube. Zato prihajamo vsako soboto. Vedno
smo slišali in se naučili kaj posebnega. Mnogo Božjih obljub
dobro poznamo, zato čakamo, da se bodo izpolnile.
Ali tudi sprejemamo Božji glas in obljube, ko jih poslušamo?
Ali trdno verujemo to, kar je rekel Bog, ali gledamo to z vero in
ne dvomimo? Kakšno je naše zaupanje v Boga? Božje obljube se
izpolnjujejo, nekatere prej, druge pozneje. Izpolnilo se bo vse, kar
koli je obljubil Bog. To dobro vemo. Tolikokrat smo že poslušali
o izpolnitvi Božjih obljub. Ali smo prepričani, da se bodo
uresničile tudi tiste obljube, ki se tičejo osebno nas?
Prepričani smo, da bo Jezus kmalu prišel. Toda ali smo prav
tako prepričani, da lahko brez strahu stopamo po dolini smrtne
sence? Vsakdo med nami ve, da Bog varuje svoje izvoljeno
ljudstvo. Toda ali smo prepričani, da je vsakdo izmed nas pred
Bogom več vreden od vrabcev?
Kar nam Bog govori, poslušamo in sprejemamo z umom. Toda
ali tudi z vero sprejmemo, kar slišimo? Ali nam vera pomaga
videti izpolnitev Božjih obljub? Bog je radodaren. Zato ga
prosimo za vero, da bi lahko tudi videli vse, kar slišimo.
***

29. maj 2021
Pozdravljam vse, ki ste to sobotno dopoldne prišli na ta prostor
poveličat Boga in proučevat njegove večne resnice. Vroče si
želim, da bomo danes sveto ljudstvo. Bog ima spodbudne besede
za vsakogar izmed nas, ki se je ločil od svojih vsakdanjih del in
prišel v njegov dom poveličevat njegov dan. O tem bomo prebrali
iz knjige preroka Izaija.
Iz 56,2
Dragi brat in sestra, dragi prijatelji! Že na tem svetu smo
postali nebeški državljani ter vsako soboto prihajamo pred Božje
obličje. To bomo delali tudi v večnosti; tudi tam ga bomo
poveličevali in častili. Zato lahko rečemo, da je sobota
pomembna zveza z nebesi, blagoslovi, ki jih ta dan Gospod daje
svojemu ljudstvu, pa segajo v večnost. Vsakdo izmed nas naj
prejme blagoslove tudi to dopoldne od velikega Darovalca.
***

5. junij 2021
Na začetku bogoslužja bomo dali prvi prostor Božji besedi.
Zato jo odprimo in berimo.
Dej 10,25-28
Vsi dobro poznamo ta dogodek. Vemo, da prvi kristjani sprva
niso bili pripravljeni oznaniti evangelija drugim razen svojim
rojakom. Gospod je Petru z videnjem pokazal, da nihče ni
izključen iz poznanja resnice. Pred Bogom so vsi ljudje enaki,
četudi so med njimi razredne, družbene in rasne razlike.
Zbrali smo se iz raznih krajev. Prišli smo se poklonit pred
Bogom na njegov sveti dan. Povezujejo nas ista vera in ljubezen
ter ista želja, da bi služili Bogu. Ali smemo potem soditi, da je
drug manj vreden v Božjih očeh? Ali smejo med nami obstajati
narodnostne ali jezikovne pregrade? Ne, bratje in sestre! Vsi so
enaki pri bogoslužjih v adventistični cerkvi. Vsi pripadamo Bogu.
Če ga ljubimo, nas bo sprejel za svoje otroke.
Dovolimo moči Svetega Duha, naj nas vse združi v eno
cerkev, ki bo edina in močna ter pripravljena, da bi svetu oznanila
večni evangelij in skorajšnji Jezusov prihod.
***

12. junij 2009
Ps 95,7/I
Naš Bog je edini Bog. Ustvaril je nas in vse, kar nas obdaja.
Stalno nam daje življenje in oživlja vsa bitja. Vse je ustvaril in
vse vzdržuje. Molijo ga nebeške vojske.
Kaj pa delamo mi? Koliko poznamo tega mogočnega Boga?
Ali ga poveličujemo? Ali poznamo Boga kot darovalca življenja
in kot stvarnika, ki s svojo veliko ljubeznijo skrbi za nas? Bog
nam daje življenje, zdravje, čas, soboto in sobotni počitek. To je
samo majhen del dobrin, ki jih prejema vsakdo med nami. Toda
ali smo mu hvaležni? Ali nas je hvaležnost pripeljala v njegovo
cerkev? Prišli smo v Božji dom. Zdaj sedimo v njem. Toda
čemu? Ali vse naše srce pripada Gospodu in ali nas je ljubezen
spodbudila, da smo prišli sem?
Bog nas ljubi in si želi, da bi ga ljubili tudi mi. Vesel je, kadar
z Zemlje odmevajo izrazi hvaležnosti. Tudi nebeške množice se
klanjajo pred njim. Hvalijo ga bitja, ki so bolj vzvišena in čista
kakor mi. Bog pričakuje hvalo od nas. Čaka, naj pridemo predenj
napolnjeni z ljubeznijo in se mu poklonimo. To mora biti namen
našega prihoda v Božji dom.
***

19. junij 2021
Moje srce se veseli, ko pred seboj vidim zbrane Božje otroke v
tem svetem molitvemem domu. Vse vas z dobrodošlico
pozdravljam na tem prostoru pred Bogom. Vsakdo od nas je
prišel s posebnim ciljem, ki pa je vendar takšen, o kakršnem
govori apostol Pavel v Pismu Efežanom.
Ef 5,10
Ko zvemo, kaj je po volji Bogu, in stisnemo njegovo resnico k
srcu, naše življenje postane hvalnica Gospodu, naša pot postane
sreča, naš cilj pa so nebesa. To bogoslužje je korak bliže Bogu in
resnici, nauki, ki jih bomo dobili, pa nam bodo pomagali živeti
Bogu po volji. To naj se nanaša na vsakogar, ki je tukaj navzoč,
in Božji blagoslovi bodo preplavili naše srce.
***

26. junij 2021
Zadnjo soboto v tem četrtletju smo se zbrali v večjem številu
kakor ponavadi, da bi poveličali Boga. Zbrali smo se, da bi
poveličevali nebeškega Očeta in dragega Zveličarja Jezusa
Kristusa. V imenu vodstva sobotne šole vsa prisrčno pozdravljam
in vam želim, da vam Bog izpolni obljubo in izlije sobotni
blagoslov na svoje ljudstvo.
Tudi danes bomo na začetku bogoslužja dali prvi prostor
Svetemu pismu.
Iz 52,7
Tukaj je beseda o tistih, ki so Božji poslanci. Bog ima veselo
sporočilo za ta svet. Mogel bi ga oznaniti tudi tako, da bi ga z
ognjenimi črkami napisal po nebu. Toda tega ni naredil. Bog
uporablja pozemske poslance, moške in ženske, ki so mu izročili
srce, ljubijo Boga in svoje bližnje.
Mi smo njegovi poslanci. Danes smo prišli k studencu žive
vode črpat nove moči navdušenja in ljubezni. Bog nas je
pripravljen navdihniti s svojim Duhom in izliti v naše srce obilico
svoje ljubezni, ki mora kakor reka teči v srca drugih.
Pijmo zato iz studenca žive vode. Nahranimo se danes tukaj z
Božjo besedo. Odprimo svoje srce za njegovo ljubezen in
dovolimo, da se prelije čez nas. Tako bomo lahko oznanjali mir,
dobro sporočilo in evangelij. Slava bodi vsemogočnemu Bogu.
***

