
Pokiaľ chceme nájsť  človeka,  
s  ktorým sa túžime stretnúť,
zisťujeme na akých miestach sa
zdržiava a kadiaľ  chodieva.  Keď
čakáme na Boha,  musíme byť 
opatrní ,  aby sme zachovávali  Jeho
cesty;  nemôžme nikdy očakávať,  
že Ho stretneme mimo nich.  

Prišiel  si  v  ústrety tomu, kto je veselý
a činí  to,  čo je spravodlivé,  tým, ktorí
pamätali  na Teba na Tvoj ich cestách
(Izaiáš 64:5) .  
Môžeme si  byť istí ,  že Boha
nemôžeme nájsť  nikde mimo Jeho
ciest.  A duša,  ktorá Ho hľadá 
a trpezlivo čaká,  Ho s absolútnou
istotou nachádza práve tam.
Očakávaj na Hospodina a zachovávaj
Jeho cestu,  On ťa povýši .  

Aké bl ízke je spojenie medzi týmito
dvoma časťami:  Očakávaj na
Hospodina  -  sa týka uctievania 
a nastavenia sa do určitej  pozície;
zachovávaj Jeho cestu  -  hovorí  
o našom spôsobe života a práci .
Vonkajší  život musí byť v súlade 
s vnútorným; vnútorný musí byť
inšpiráciou a si lou pre vonkajší .  

Náš Boh nám dal  poznať ako si  
On predstavuje naše správanie 
vo svojom Slove,  a pozýva nás 
do dôvery v Jeho milosrdenstvo 
a pomoc v našich srdciach. 
Ak nezachovávame Jeho cesty,
naše čakanie na Neho nemôže
priniesť žiadne požehnanie.
Poddanie sa do poslušnosti
každej  časti  Jeho vôle je
tajomstvom pre prístup 
do celého požehnania
spoločenstva s Ním. 

Všimnite si ,  ako si lno je to
vyjadrené v tomto žalme.
Spomína sa tu činiteľ  neprávosti ,
ktorému sa darí  na jeho cestách 
a vyzýva veriaceho, aby sa na to
nehneval  (Žalm 37:7) .  

Keď vidíme okolo seba ľudí ,
ktorým sa darí  a sú šťastní ,  kým
opúšťajú Božie cesty a my sme
ponechaní v ťažkostiach,  či
trápení;  hrozí ,  že sa budeme
hnevať na to,  čo vyzerá ako
nespravodlivosť a že sa otočíme 
a budeme hľadať úspech na ich
cestách.  

ZACHOVÁVAŤ
JEHO CESTU
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Očakávaj na Hospodina a zachovávaj Jeho cestu, 
On povýši ťa, aby si dedične zaujal zem! (Žalm 37:34). 



(1)  nevzb ĺkni  hnevom 

(3)  nade j  sa na Hospodina a č iň  dobré  

(7)  ut íš  sa pred Hospodinom 

a čaka j  na Neho  

(8)  zanecha j  hnev a opusť  zlosť  

(27)  odstúp od zlého a č iň  dobré
(28)  Hospodin . . .neopust í  svo j i ch  svätých 

(29) Spravodl iv í  zau jmú  dedične zem 

Žalm hovorí :  nevzbĺkni hnevom (verš
1) ,  nadej  sa na Hospodina a čiň dobré
(verš 3) ,  utíš sa pred Hospodinom a
čakaj  na Neho (verš 7) ,  zanechaj  hnev a
opusť zlosť (verš 8) ,  odstúp od zlého a
čiň dobré (verš 27) ,  Hospodin. . .
neopustí  svoj ich svätých (verš 28) .
Spravodliví  zaujmú dedične zem (verš
29).

Zákon jeho Boha je v jeho srdci ;  jeho
kroky sú isté (Žalm 37:31) .  A potom
nasleduje toto:  Očakávaj na Hospodina
a zachovávaj Jeho cestu.  Ak robíš to,
čo od teba žiada Boh, Boh urobí viac,
ako od Neho dokážeš žiadať ty.  

Nech sa nik nepoddá strachu a netvrdí ,
že nedokáže zachovávať Jeho cesty.  

Toto človeka okráda o celú istotu.
Pravda,  ešte nemáš si lu zachovávať
všetky Jeho cesty,  ale môžeš
zachovávať t ie,  pre ktoré si  už si lu
pri jal .  

Oddaj sa dobrovoľne v rozhodnutí
zachovávať všetky Jeho cesty v sile,
ktorá príde z čakania na Neho.
Poddaj  celú svoju bytosť Bohu bez
výhrad a bez pochybností ;  On sa t i
dokáže,  že je Boh a bude v tebe robiť
to,  čo je prí jemné v Jeho očiach skrze
Krista Ježiša.  

Zachovávaj  Jeho cesty tak,  ako ich
poznáš z Božieho Slova.  Zachovávaj
Jeho cesty tak,  ako nás to učí
príroda,  keď sa v nej  deje všetko tak,  
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ako je to správne.  Zachovávaj  Jeho
cesty tak,  ako ti  ich Prozreteľnosť
zvýrazní .  Zachovávaj  Jeho cesty tak,
ako ti  to navrhne Svätý Duch. Nemysli
na čakanie na Boha,  ak nie si  ochotný
žiť  podľa Jeho ciest.  Akokoľvek slabý
sa cítiš,  len buď ochotný a ten,  ktorý
dáva chcenie,  dá i  činenie svojou
vlastnou mocou. 

Očakávaj na Hospodina a zachovávaj
Jeho cestu.  

Je možné, že kvôli  tomu, že sme si
vedomí našich zlyhaní a hriechov,
vnímame tento text skôr ako prekážku
a nie pomoc pri  čakaní na Boha.
Nedovoľ,  aby to tak bolo.  Či  sme
nepovedali  viac ako jedenkrát,  
že začiatočný bod a základ tohto
čakania je (naša)  úplná a absolútna
neefektívnosť? 

Prečo by sme nešl i  za Ním so všetkým
zlým, čo v sebe cít ime – s každou
spomienkou na neochotu,  nedostatok 

bdelosti ,  nevernosť a všetko,  čo
spôsobuje to neutíchajúce seba-
odsudzovanie? Vlož svoju moc do
Božej  všemocnosti  a nájdi  svoje
vyslobodenie v čakaní na Boha.  

Zlyhával si  kvôli  jednému: snažil  si
sa zvíťaziť a poslúchať vo svojej
vlastnej sile.  Poď a pokloň sa pred
Bohom, kým sa nenaučíš,  že On je ten
Boh, ktorý je jediný dobrý a ktorý
jediný dokáže urobiť  akúkoľvek
skutočne dobrú vec.  

Ver,  že v tebe samom i  vo všetkom,
čo dokáže urobiť  celá príroda,  niet
skutočnej  moci.  Uspokoj  sa v tom, 
že pri jmeš prácu Jeho mocného
milosrdenstva a života.  Čakanie 
na Boha sa stane obnovovaním tvojej
si ly bežať podľa Jeho ciest a neustať;
kráčať po Jeho chodníkoch 
a nezomdlieť ( Iz 40:31) .  Očakávaj na
Hospodina a zachovávaj Jeho cestu -
ti  bude príkazom a zároveň
prísľubom. 
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