
Tieto slová sú takmer rovnaké ako 
v našom poslednom zamyslení .  Ale
 s radosťou sa k nim vraciam, aby
som zdôraznil  túto lekciu,  tak
dôležitú pre všetkých, ktorí  sa chcú
naučiť ,  čo je to čakanie na Boha.  Tým
poučením je toto:  Na Boha musíme
čakať srdcom. Nech sa upevní vaše
srdce.  

Celé čakanie závisí  od stavu vášho
srdca.  Aké je srdce človeka,  taký je
človek pred Bohom. Nedokážeme sa
dostať ďalej ,  či  hlbšie do svätého
miesta Božej  prítomnosti ,  ako je naše
srdce pripravené Svätým Duchom.
Posolstvo je:  Nech sa upevní srdce
všetkých vás,  ktorí očakávate na
Hospodina.

Pravda vyzerá byť tak jednoduchá -
niekto by sa opýtal ,  či  sa na tomto
nezhodneme všetci? A prečo máme
potrebu práve toto špecif icky
zdôrazňovať? Je to preto,  že mnohí
kresťania nemajú žiaden zmysel 
pre vnímanie rozdielov medzi
náboženstvom hlavy a náboženstvom
srdca,  pričom to prvé sa pestuje
omnoho usi lovnejšie ako to druhé.   

Nevedia ako nekonečne väčšie je
srdce než hlava.  Toto je jedna 
z hlavných príčin slabosti  nášho
kresťanstva;  jedine ak to pocho-
píme, dokážeme čakať na Boha 
a pri jať  Jeho plné požehnanie.
Pochopiť to,  nám môže pomôcť
tento text z Prísloví .  V tom ako
Šalamún učí o živote v bázni 
a priazni Božej ,  spomína:  Dúfaj  
v Hospodina celým svoj ím 
srdcom a nespoliehaj  sa na svoju
rozumnosť (Príslovia 3:5) .  

V každom náboženstve je
potrebné používať t ieto dve 
moci.  Myseľ musí zhromažďovať
poznanie z Božieho Slova 
a pripraviť  pokrm pre srdce,  
aby sa mohol nasýtiť  náš
vnútorný život.  Avšak tu leží
strašné nebezpečenstvo:
spoliehanie sa na našu vlastnú
rozumnosť a dôvera nášmu
pochopeniu Božských vecí .  

Ľudia si  domýšľajú,  že ak sa budú
zaoberať pravdou, ich duchovný
život bude automaticky
posilnený.  Ale toto nie je 
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Zmužilí buďte, nech sa upevní srdce všetkých vás,
ktorí očakávate na Hospodina. Žalm 31:25



v žiadnom prípade tak.  Naše porozu-
menie sa týka konceptov a obrazov
Božských vecí ,  ale nedokáže sa
dotknúť skutočného života duše.  
Preto toto prikázanie:  Dúfaj  
v Hospodina celým svoj ím srdcom, 
a nespoliehaj  sa na svoju rozumnosť.
Pretože srdcom veríme a srdcom sa
spájame s Bohom  (Rim 10:10) .  

Do nášho srdca dal  Boh svojho Ducha
ako prítomnosť a moc Božiu,  ktorá 
v nás pracuje.  V našom náboženstve
musíme dôverovať a milovať a uctievať
a poslúchať naším srdcom. Moja myseľ
nedokáže vytvoriť ,  či  udržiavať vo mne
duchovný život;  moje srdce musí čakať
na Boha,  aby vo mne robil  svoju prácu.

Platí  to i  v  telesnom živote.  Môj rozum
mi môže povedať,  čo mám jesť a aké
jedlo mi dá výživu.  Ale pri  jedení mi
môj rozum nie je na nič;  na jedenie 
má telo svoje orgány – každý so svojou
špecif ickou úlohou. Rozum mi môže
povedať,  čo hovorí  Božie Slovo,  ale
nedokáže urobiť  nič,  aby sa moja duša
najedla z Chleba života;  dokáže to
jedine srdce svojou vierou a dôverou 
v Boha.  

Človek môže študovať prírodu 
a vplyv jedla,  či  spánku; keď chce
jesť,  alebo spať,  dá nabok
premýšľanie,  či  študovanie a použi je
svoju moc jesť,  či  spať.  

Rovnako tak a j  keď kresťan študoval ,
či  počúval  Božie Slovo,  musí prestať
premýšľať a dôverovať svojmu
premýšľaniu;  musí zobudiť svoje
srdce,  aby sa otvori lo pred Bohom 
a hľadalo živé spoločenstvo s Ním. 

Toto je to požehnanie čakania na
Boha:  ja  vyznávam nedostatočnosť
všetkých mojich myšlienok a snáh 
a skloním svoje srdce pred Ním 
vo svätom utíšení ,  nakoľko Mu
dôverujem, že obnoví a posi lní  
vo mne svoju prácu.  A toto je
poučenie z nášho textu:  
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"Nech sa upevn í  
srdce všetkých vás,
ktor í  očakávate 
na Hospodina."



Pamätajte na rozdiel  medzi poznaním
mysľou a verením srdcom. Vyvarujte 
sa dôverovať svojej  vlastnej  rozum-
nosti  a je j  jasným, si lným myšlienkam.
Oni vám len majú pomôcť poznať to,  
čo srdce musí dostať od Boha.  

Vaše myšlienky sú len obrazmi 
a t ieňmi.  Nech sa upevní srdce
všetkých vás,  ktorí  očakávate na
Hospodina.  Predložte svoje srdce pred
Neho ako tú nádhernú časť duchovnej
prirodzenosti ,  v  ktorej  Boh zjavuje
seba Samého a ktorou Ho dokážete
spoznávať.  

Pestujte si  to veľké uistenie,  že Boh
tam pracuje svoj ím Svätým Duchom.
Nech vaše srdce čaká niekedy 
v úplnom tichu a utíšení;  v  jeho
hlbinách bude pracovať Boh. 
Buďte si  o tomto istí  a len na Neho
čakajte.  

Neustále odovzdávajte svoje celé
srdce so všetkým, čo v ňom v tajnosti
prebieha,  do Božích rúk.  On to srdce
chce a berie si  ho a býva v ňom; teda
nech sa upevní srdce všetkých vás,
ktorí očakávate na Hospodina.  
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len očakáva j  mlčky,
mo ja duša, na Boha!


