
Žalmista práve dopovedal :  Už by som
bol dávno zahynul,  keby som nebol
veri l ,  že budem zrieť dobré Hospo-
dinovo v zemi živých (Žalmy 27:13) .
Ak by nebolo jeho viery v Boha,  jeho
srdce by sa vzdalo.  

Ale v dôverujúcom uistení sa v Bohu,
že viera dáva,  nás i  seba vyzýva,  aby
sme pamätali  nado všetko na jednu
vec:  Čakať na Boha.  Očakávaj na
Hospodina,  buď silný,  a nech je
mocné tvoje srdce,  a očakávaj na
Hospodina!  Jedna z najdôležitejších
potrieb v našom čakaní na Boha;
jedno z najhlbších tajomstiev toho,
aké dobré a požehnané je na Neho
čakať,  je  t iché presvedčenie plné
dôvery,  že to nie je márne; že je to
odvážne veriť  Bohu, že nás počuje 
a pomôže nám. Čakáme na Boha,
ktorý by nikdy nesklamal svoj  ľud.  

Buď si lný a pevný! (Józua 1 :9) .  Tieto
slová často nachádzame vo vzťahu 
k nejakému obrovskému a ťažkému
podujatiu,  či  v očakávaní boja 
s mocou si lných nepriateľov 
a v súvislosti  s  vyslovenou 

nedostatočnosťou celej  ľudskej
si ly.  Je čakanie na Boha takou
ťažkou prácou, že sú potrebné
tieto slová:  buď si lný,  a nech je
mocné tvoje srdce? Áno, určite
áno. Vyslobodenie,  na ktoré 
často čakáme, je od nepriateľov,
keď sme bezmocní.  Požehnania,
za ktoré orodujeme, sú duchovné
a neviditeľné;  veci  nemožné 
u človeka,  ale nebeské,  nadpri-
rodzené, v Bohu reálne.  

Naše srdce dokáže zoslabnúť 
a upadnúť.  Naše duše sú tak
málokedy prispôsobené mať
spoločenstvo s Bohom; s Bohom,
na ktorého čakáme, že to často
vyzerá tak,  ako keby sa On
skrýval .  

My, ktorí  musíme čakať,  sme
často pokúšaní báť sa,  že
nečakáme správne; že naša viera
je prislabá,  že naše túžby nie sú
také spravodlivé a vrúcne, aké by
mali  byť,  alebo že naša poddaj-
nosť nie je úplná.  Uprostred
všetkých týchto dôvodov 

SILA A ODVAHA
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Očakávaj na Hospodina, buď silný, a nech je
mocné tvoje srdce, a očakávaj na Hospodina!
Žalm 27:14 



všetkom nebudeme možno vidieť
žiadne špeciálne požehnanie.
Posolstvo,  ktoré k nám prichádza,  
je toto:  Nadovšetko,  keď čakáme 
na Boha,  musíme to robiť  v duchu
prekypujúcej  nádeje.  To Boh vo Svojej
sláve,  vo Svojej  moci a vo Svojej  láske;
On, na ktorého čakáme, je tým, kto
nás túži  požehnať.  

Ak povieš,  že sa obávaš,  že samého
seba zvedieš v planej  nádej i ,  pretože
nevidíš,  či  necítiš  žiaden dôvod vo
svojom momentálnom stave pre také
špeciálne očakávania,  mojou odpo-
veďou je,  že Boh je Tým, kto dáva
oprávnenosť a opodstatnenosť toho, 
že môžeš a máš očakávať veľké veci .

Prosím, pri jmi toto poučenie.  Nebudeš
čakať na seba,  aby si  uvidel ,  čo budeš
cítiť  a aké zmeny u teba nastanú.
Budeš čakať na Boha,  aby si  ponajprv
spoznal ,  kto je On a potom čo On
dokáže.  Celý zmysel príkazu a pože-
hnania čakať na Boha má svoje korene
v tomto: 

na strach a pochybnosti  je neuveri-
teľne úžasné počuť Boží  hlas,  ktorý
hovorí :  Očakávaj na Hospodina,  
buď silný,  a nech je mocné tvoje
srdce,  a očakávaj na Hospodina!
Nech nič na nebi,  na zemi,  či  
v pekle ťa nezadrží  od čakania 
na Boha v plnom uistení ,  lebo tak
tvoje očakávanie nebude márne.  

Jedno, čo sa z nášho textu môžeme
naučiť ,  je :  keď sa nastavíme, aby sme
čakali  na Boha,  mali  by sme sa
rozhodnúť,  že to budeme robiť 
s  očakávaním plným istoty,  že Boh 
sa s nami stretne a požehná nás.  
Mali  by sme si  dať predsavzatie,  
že to budeme robiť ,  pretože nikdy
nebolo nič tak isté ako to,  že čakanie
na Boha nám prinesie nevysloviteľné
a neočakávané požehnanie.  Zvykli
sme si  súdiť  Boha a Jeho prácu v nás
podľa toho, čo cít ime. Preto existuje
veľká pravdepodobnosť,  že keď si
vypestujeme čakanie na Neho,
budeme znechutení,  pretože v tom 
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Boh je láska!  To je ten jediný a plne
dostatočný dôvod pre tvoje očaká-
vania.  Láska vyhľadáva svoj ich
vlastných: Božia láska je Jeho
potešením vkladať Samého Seba 
a svoje požehnanie do svoj ich detí .  

Poď a akokoľvek slabý sa cít iš ,  
čakaj  v Jeho prítomnosti .  Ako slabý,
chorľavý invalid je prinášaný 
na slniečko,  aby ho prehrialo jeho
teplo,  príď so všetkým, čo je temné 
a chladné v tebe do svetla Božej  
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svätej  a všemocnej  lásky a sadni si  
a čakaj  tam s tou jednou myšlienkou: 
Tu som, v žiare slnka Jeho lásky.  
Tak,  ako slnko robí svoju prácu 
v oslabnutom tele toho, kto hľadá
jeho lúče,  Boh urobí svoju prácu 
v tebe.  Áno, dôveruj  Mu úplne.  

Očakávaj  na Hospodina,  buď si lný,  
a nech je mocné tvoje srdce,  
a očakávaj  na Hospodina!

On je takou požehnanou 
Bytosťou, plnou 
až prekypujúcej  dobroty 
a moci a života a radosti ,  
že my, akokoľvek biedni,  
nedokážeme na žiaden čas 
prísť  do styku s Ním 
bez toho, aby ten život 
a moc do nás tajomne 
a potichu nevstúpil  
a nepožehnal nás.  

len očakáva j  mlčky,
mo ja duša, na Boha!


