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Izdala za uporabo pri bogoslužju: Krščanska adventistična cerkev v RS
Njegoševa cesta 15, 1000 Ljubljana

3. julij 2021
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 sadove te edinosti? Daniela ni več, tukaj pa je naš
Zveličar in ob njem prostor, na katerem se doživlja bogata izkušnja,
zmaga in večno življenje.

10. julij 2021
Mt 25,23
»Pojdi v veselje svojega Gospoda.« Kako čudovite besede!
Kako si jih želimo slišati! Danes nam pomenijo naš pozdrav cerkvi.
Tukaj smo zato, ker želimo stopiti v veselje svojega Gospoda Jezusa
Kristusa. Hvala naj bo Bogu za to srečanje, za priložnost, da lahko
stopimo predenj in poveličujemo njegovo sveto ime.
Ni pravega veselja brez Kristusa. Vsa sreča, ki jo človek
namerava uresničiti brez njega, se bo na koncu izkazala za pepel –
razočaranje. Pravi kristjan je vedno vesel. Razodeva sveto in srečno
zaupanje v Boga, pokornost njegovi volji, ki osvežuje dušo.
To veselje moramo uresničiti in gojiti že tukaj. Ni vselej lahko
pokazati veselja, kadar nas tarejo skrbi in težave. Toda danes, ko smo
v Božjem domu, lahko s popolnim zaupanjem vse položimo v
njegove roke in se veselimo. Vse bogoslužje naj v našem srcu
odmevajo besede: »Pojdi v veselje svojega Gospoda.«
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17. julij 2021
Prg 3,13
S temi besedami pozdravljamo vse prijatelje, brate in sestre in
naše otroke. Danes smo se zbrali pri studencu prave modrosti. Želimo
dobiti razum od zgoraj. Samo kadar smo blizu Boga, lahko dobimo
nebeško moč dojemanja.
Duh preroštva pravi za Davida: »Ko je razmišljal o popolnosti
svojega Stvarnika, je njegova duša razumela Boga. … Ljubezen, ki
ga je spodbujala, žalost, ki ga je doletela, zmage, ki jih je izbojeval, z
vsem so se ukvarjale njegove misli. Med razmišljanjem o Božji
ljubezni in skrbi za življenje se je njegovo srce polnilo z globoko
hvaležnostjo in spoštovanjem. Njegov glas se je napolnjeval z
bogatejšo melodijo, njegova harfa je dajala bolj vesele zvoke. Tako je
deček pastir rasel iz moči v moč, iz spoznanja v spoznanje, ker je na
njem počival Gospodov Duh.« (Ellen G. White v Signs of the Times,
08.06.1888)
Tudi mi smo prišli sem, da bi dobili novo duhovno moč in bi
naše spoznanje Boga postalo globlje in močnejše. Tudi to bogoslužje
naj bo priložnost za uresničitev našega globokega hrepenenja.

4

24. julij 2021
Ps 111,2-4
Te Davidove besede so takšne, kakor da prihajajo iz mojega
srca. Pesnik je poveličeval Boga za njegova veličastna dela, ljubezen
in potrpežljivost. Tudi mi danes tukaj poveličujemo Boga. Ves teden
je bil dober z nami. Skrbel je za naše potrebe in nas ohranil pri
življenju.
Duh preroštva resno vprašuje vse, ki so se zbrali k bogoslužju:
»Ali bomo toliko zaposleni z darovi, da bomo pozabili na Darovalca?
Ti naj nas spodbudijo k razmišljanju o njegovi dobroti in ljubezni.
Vsa lepota naše pozemske domovine naj nas spominja na kristalno
reko in zelena polja, mogočno drevje in žive studence, bleščeče
mesto in v bela oblačila oblečene pevce, na nebeški dom – ta svet
lepote, ki ga ne more prikazati noben umetnik in ga ne more opisati
noben smrtni jezik.« (Ellen G. White, Counsels to Teachers, Parents,
and Students, str. 55)
Ali ne bomo tudi mi povzdignili svojih glasov v hvalnico Bogu?
Zapojmo iz vsega srca pesem 14: »Hvali ti, duša, Gospoda v nebeški
vsej slavi.«
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31. julij 2021
Iz 26,3
S temi besedami pozdravljamo vse vas, bratje in sestre v
Gospodu Jezusu. Mnogi so prišli veseli, toda med nami je nekaj
takih, ki jih teži kakšna stiska ali skrb.
Bog ne želi, da bi bila ta sobota dan žalosti. Svetuje nam, naj
zavržemo jarem skrbi in prevzamemo njegov jarem. Ta jarem je blag,
njegovo breme je lahko.
Duh preroštva dodaja: »Prava sreča leži v Kristusovem nauku.
Kateri verujejo njegovi besedi in se prepuščajo njegovemu vodstvu
ter svoje življenje izročajo v njegove roke, bodo našli mir in tolažbo.
Nič na tem svetu jih ne more razžalostiti, ko jih Jezus razveseli s
svojo navzočnostjo.« (Ellen G. White v Signs of the Times,
19.08.1886)
Zavrzimo torej skrb in žalost. Danes dovolimo Svetemu Duhu,
da prinese veselje v naše srce. Božji mir naj zavlada v srcu vsakogar
izmed nas.
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7. avgust 2021
Jn 20,15
Ta dogodek nas spominja na trenutke, v katerih se nam oči
zameglijo zaradi solz.
Duh preroštva pravi: »Marija je jokaje stala na vrtu, ko je Jezus
stal blizu nje. Njene oči so bile tako polne solz, da ga ni spoznala. A
tudi srca učencev so bila tako obtežena z žalostjo, da niso mogli
verjeti niti angelskemu sporočilu niti besedam samega Kristusa.
Kako mnogo jih še vedno ravna tako, kakor so tedaj učenci!
O, ko bi se te povešene glave dvignile, ko bi ga objokane oči
lahko videle in ušesa slišala njegov glas! 'Pojdite hitro in povejte
učencem, da je vstal od mrtvih. (Mt 28,7) Prosite jih, naj ne upirajo
svojega pogleda na Jožefov novi grob, ki je zaprt s težkim kamnom
in zapečaten z rimskim pečatom. Kristusa ni tam. Ne glejte praznega
groba. Ne tarnajte kakor ljudje, ki so brez upanja in pomoči. Jezus
živi! In ker živi, bomo živeli tudi mi. Iz hvaležnega srca in z ustnic,
ki se jih je dotaknil sveti ogenj, naj se razlega vesela pesem: Kristus
je vstal! Živi zato, da bi se potegoval za nas. Oprimite se tega upanja,
ki bo držalo vaše duše kakor zanesljivo in preizkušeno sidro. Veruj,
pa boš videl Božjo slavo.« (Ellen G. White, Jezusovo življenje, str.
598)
Današnje bogoslužje naj v nas okrepi upanje in veselje, da se
smemo imenovati Božji otroci. Poslušajmo te nasvete in med
bogoslužjem sprejmimo blagoslove, ki jih je Bog pripravil za nas.
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14. avgust 2021
Iz 43,1
Te besede nam danes pošilja Bog, ker nas želi opogumiti. Kako
se počutimo danes? Ali se veselimo, ker imamo priložnost priti v
molitveni dom? Duh preroštva ima nasvete za take, ki dovolijo, da jih
strejo skrbi in težave:
»Ne obnašaj se tako, kakor da Jezus leži v Jožefovem grobu in
da velik kamen zapira vhod. Pri preizkušnji svoje vere pokaži, da je
Zveličar vstal, da bi prosil zate in za tvoje drage. ... Z nami bo moč
Najvišjega. … Jezus stoji poleg nas. … Ko pridejo stiske, bo z njimi
prišla tudi Božja moč.« (Ellen G. White v Review and Herald,
25.08.1891)
Gospod Jezus je poleg nas. Ko smo v molitvi stopili pred
Najvišjega, smo stopili pred njega, ki je vsemogoč in poln očetovske
ljubezni za nas slabotne in stiskane. Sprejmimo njegov nasvet in se
ne bojmo. To srečanje z Bogom naj bo vir veselja za ves naslednji
teden. Veselje naj sije z našega obličja in ostane v našem srcu.
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21. avgust 2021
Rim 8,28
Morda bomo svoja čustva lahko najbolje izrazili z besedami
Duha preroštva: »O, kako dober je Gospod z nami in kako smo
lahko prepričani o njegovem vodstvu! Imenuje nas za svoje
otroke. Pojdimo k njemu kot k ljubemu Očetu. Želi, da sijajni
žarki njegove pravičnosti odsevajo z našega obraza, z naših besed
in dejanj. Če ljubimo drug drugega, kakor je Kristus ljubil nas,
bodo odpravljene ovire, ki nas ločujejo od Boga in drug od
drugega. …
Bog želi, da bi bilo njegovo ljudstvo srečno. Pred nami
odpira vire tolažbe, da bi bili napolnjeni z veseljem in mirom v
vsakem trenutku svojega življenja. Ni nam treba čakati, da bomo
prišli v nebesa, da bi imeli srečo, tolažbo in veselje. Vse to lahko
imamo že v tem življenju.« (Ellen G. White, My Life Today, str.
185)
Bratje in sestre, hvala naj bo Bogu za to upanje in za te
prekrasne obljube. Sprejmimo jih z vero. Trenutki, ki jih
preživljamo pri tem bogoslužju, naj bodo za nas priložnost, da se
napolnimo z veseljem in mirom. Vsakdo izmed nas naj čuti, da ga
Bog ljubi. Naši otroci naj občutijo, da so v bližini njega, ki jih
neizmerno ljubi.
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28. avgust 2021
Heb 13,20.21
S temi besedami pozdravljamo vse brate in sestre, prijatelje,
goste in otroke. Želimo si, da bi Bog izpolnil svoje obljube in nas
obdaril z obilico svojih sobotnih blagoslovov.
Čas, ki ga bomo preživeli v molitvenem domu, naj bo priložnost
za vzpostavljanje tesnejšega občestva z Bogom. To, kar bomo tukaj
dobili, naj se vidi v našem vsakdanjem življenju.
Vera Jezusa Kristusa pomeni več kakor samo besede. Kristusova
pravičnost se vidi v pravilnem ravnanju in dobrih delih, ki izhajajo iz
čistih in nesebičnih pobud.
Ne samo pri tem bogoslužju, temveč tudi po svojem odhodu od
tod pokažimo, da v nas živi vera Jezusa Kristusa.
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4. september 2021
Jn 4,14
Hvala naj bo Gospodu za ta bogati studenec žive vode, pri
katerem smo sedaj zbrani. Hvala Bogu za vse vas, dragi bratje in
sestre, ki ste prišli z nami poveličevat Božje ime. Hvala Bogu za
drage prijatelje in goste med nami. Hvala Bogu za naše otroke.
Sedaj imamo priložnost priti v stik z Jezusom. On je stopal v
domove ljudi, tolažil žalostne, zdravil bolne in delal dobro povsod,
kjer je hodil. Če želimo hoditi po njegovih stopinjah, moramo delati
to, kar je delal On.
Gospod naj naredi, da bo to bogoslužje podobno zajemanju vode
življenja. Odhod s tega prostora pa naj bo podoben nošenju žive vode
njim, ki so žejni na poteh tega sveta. Vzemimo si danes čim več te
vode življenja, da bi jo naslednji teden mogli dajati svojim bližnjim.
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11. september 2021
Iz 58,8
Ta prekrasna obljuba naj bo krščanski pozdrav, s katerim nas
Bog pozdravlja to jutro v molitvenem domu. Kdo izmed nas si ne želi
veselja, zadovoljnosti in zdravja? Toda včasih te reči iščemo na
napačnem mestu.
Duh preroštva pravi, da lahko zdravje in mir najdemo z
izvrševanjem volje našega nebeškega Očeta, ki je v nebesih.
»Zadovoljnost, ki jo čutimo, kadar delamo dobro drugim,
ustvarja ogenj čustev, ki spodbuja živce, pospešuje krvni obtok ter
prinaša umsko in telesno zdravje.
Prava in čista vera ni boleče čustvo, temveč opravljanje del
usmiljenja in ljubezni. Taka vera je potrebna, da bi bili zdravi in
srečni. Stopa v oskrunjen tempelj duše in z bičem izganja grešne
skrunilce. Zasede prestol, vse posvečuje s svojo navzočnostjo in
razsvetljuje srce. … Okna duše odpira proti nebesom, noter spušča
žarke Božje ljubezni. Z njo prihajata spokojnost in varnost. Telesna,
umska in moralna moč se krepi, ker nebeško ozračje kot živo in
delujoče sredstvo napolnjuje dušo.« (Ellen G. White, My Life Today,
str. 246)
Odprimo svoje srce žarkom Božje ljubezni. Neovirano naj stopa
vanj pri tem bogoslužju in napolni naše bitje.
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18. september 2021
Dan 12,3
Hvala naj bo Bogu za ta sveti sobotni dan. Hvala mu za
priložnost, da smo se lahko zbrali v njegovem domu. Hvala Bogu za
vas, dragi bratje in sestre, prijatelji in otroci.
Za nami so dnevi skrbi in boja za življenje. Za nami so dnevi, v
katerih smo se bojevali s skušnjavami. Nekateri so se prebijali skozi
dolino solz in žalosti. Drugi so doživeli kako drugo vrsto izgube.
Toda nič od tega nam ne sme vzeti poguma.
Duh preroštva pravi: »Če s preprosto vero hodimo za Kristusom,
nagrada ne bo izostala. Najbolj slaboten in preprost lahko dobi vse,
česar celo najbolj vzvišeni in modri ne morejo zaslužiti. Zlata
nebeška vrata se ne odpirajo njim, ki se sami povišujejo. Ne odpirajo
se njim, ki so ošabnega duha. Toda večna vrata se bodo odprla na
stežaj drhteči roki majhnega otroka. Blagoslovljena nagrada čaka
tiste, ki so se bojevali za Boga s preprosto vero in ljubeznijo.
To življenje se lahko zdi težko in polno samoodpovedi, … toda
v nebeških očeh je uspeh.« (Ellen G. White, My Life Today, str. 247)
Ali naj se ne veselimo tega? Veselimo se priložnosti, ki nam jo
je dal Bog, da se krepimo in hrabrimo med seboj. On naj na nas izlije
vse blagoslove, ki jih je pripravil.
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25. september 2021
Ps 89,7
Ni dvoma, da mnogi izmed nas nismo prišli sem zato, da bi
opravili svojo dolžnost kot adventisti, temveč da bi se poklonili Bogu
Stvarniku. Vesel sem, ker vidim na vaših obrazih, da ste srečni, ker
smo se zbrali v molitvenem domu in smo pripravljeni poveličati
Boga.
Verujem, da smo prišli pred Boga s čistim srcem, spoštovanjem
in ponižnostjo. »V Jezusovem imenu lahko pridemo pred Boga z
zaupanjem, ne smemo pa se mu približati s predrzno domišljavostjo,
kakor da bi bil eden izmed nas.« (Ellen G. White, Očaki in preroki,
str. 183)
Vsak trenutek bogoslužja se moramo zavedati, da stojimo pred
njim, ki ga poveličujejo serafi in angeli zakrivajo pred njim svoj
obraz. Boga je treba častiti. Kdor se zaveda njegove navzočnosti, bo
ponižno padel predenj.
Iskreno si želim, da Bog sprejme našo ponižnost in češčenje ter
nas očisti vsega, kar nam bi preprečevalo sprejeti njegove blagoslove,
in nas okrepi z močjo iz svoje besede. Edinemu Bogu naj bo slava,
hvala in čast.
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