
Ranné svetlo je často veľmi túžobne
očakávané námorníkmi na strosko-
tanej  lodi ,  cestujúcimi v nebezpečnej
kraj ine počas noci ,  alebo armádou,
ktorá sa našla v nepriateľskom
obkľúčení.  Ranné svetlo ukáže,  aká je
nádej  na únik.  Ráno môže priniesť
život a slobodu. 

Rovnako i  svätí  Boží túžobne
vyhliadajú svetlo Jeho tváre viac 
ako strážca túži po ráne.  Viac ako
strážcovia na ráno, hovoria,  moja
duša čaká Pána.  Môžeme to o sebe
povedať a j  my? Naše čakanie 
na Boha nemusí mať vyšší  cieľ  
ako to,  aby Jeho svetlo jednoducho
svieti lo na nás,  v nás a skrze nás,
každý a celý deň. 

Boh je svetlo;  Boh je slnko.  Pavol
povedal :  Lebo Boh, ktorý povedal :
Nech z temnosti  zažiari  svetlo!  -
zažiari l  v  našich srdciach,  aby
svieti lo poznanie slávy Božej  v tvári
Kristovej  (2 Korintským 4:6) .  

Tak ako slnko vysiela svoje krásne,
životodarné svetlo na nás i  celú zem, 

aj  Boh žiari  do našich sŕdc svet-
lom Svojej  s lávy a Svojej  lásky
skrze Krista,  Svojho Syna.   Naše
srdce je tak utvorené,  aby ho to
svetlo plni lo a teši lo každý a celý
deň. A môže ho mať,  pretože Boh
je naším slnkom. Nezájde viac
tvoje slnce (Izaiáš 60:20).  Božia
láska na nás žiari  neprestajne.

Ale môžeme si  ju užívať naozaj
celý deň?  Určite áno.  Ale ako?
Nech nám odpoveď dá príroda.
Tie krásne stromy a kvety so
všetkou tou zelenou trávou – 
čo robia pre to,  aby slnko na 
ne neprestajne svieti lo? Nič!  

Jednoducho sa kúpu v slnečnom
svite,  keď prichádza.  Slnko je
mil ióny míľ  ďaleko,  ale jeho
svetlo a potešenie cestuje celú 
tú vzdialenosť a ten najmenší
kvietok,  ktorý pozdvihne hore
svoju hlávku,  sa dotkne tej  istej
hojnosti  svetla a požehnania,
ktorá zaplavuje tú najširšiu
planinu.  Nemusíme sa obávať 
o svetlo,  ktoré potrebujeme

ČAKANIE NA JEHO
SVETLO V SRDCI 
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Očakávam na Hospodina, moja duša očakáva, 
a čakám v nádeji na jeho slovo. Moja duša 
čaká Pána viac ako strážcovia na ráno, 
viac ako strážcovia na ráno. (Žalm 130:5,6)



pre prácu dnešného dňa;  slnko ho dáva
a žiari  svetlom okolo nás po celý deň.
Jednoducho ho čakáme, pri j ímame 
a užívame si  ho.  

Jediný rozdiel  medzi prírodou a milos-
ťou je,  že to,  čo stromy a kvety robia
nevedomky, keď pi jú požehnanie
svetla,  máme my pri j ímať dobrovoľne
 a s láskou. Viera – jednoduchá viera 
v Božie Slovo a lásku – nám otvorí oči
nášho srdca,  aby sme pri j ímali  a
užíval i  s i  nevysloviteľnú slávu Jeho
milosti .  

Ako stromy stoja a rastú deň po dni,
mesiac po mesiaci ,  do krásy a plod-
nosti ,  a j  my potrebujeme uvítať
akékoľvek svetlo,  ktoré k nám od Neho
prichádza,  ako najvznešenejšiu
praktiku nášho kresťanského života –
prebývať v Božom svetle a nechať Ho
plniť  nás životom a jasom, ktorý On 

prináša.   A ak sa opýtaš,  či  je  to
naozaj  možné, aby som si  užíval  
Božie svetlo celý deň tak prirodzene
a srdečne, ako keď rozpoznávam 
a užívam si  krásu jasného, slnečného
rána – tak áno, určite je to možné.  

Od môjho raňajkového stola mám
výhľad na krásne údolie so stromami,
vinicami a horami.  Počas jarných 
a jesenných mesiacov je ranné svetlo
znamenité a všetci  zvykneme zvolať –
aké nádherné! Povstáva otázka – je
svetlo slnka tým jediným zdrojom,
ktorý vie priniesť takúto
neustávajúcu krásu a radosť? 

Nie je cesta pre to,  aby Božie svetlo
bolo pre nás neustávajúcim zdrojom
radosti  a potešenia? Určite je;  ak sa
duša utíši  a bude na Neho čakať – 
a nech len Boh svieti .  
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slnko ž iari  
svetlom okolo nás 
po ce lý  deň .  
Jednoducho 
ho čakáme,  
pri j ímame 
a užívame si  ho .



Drahý kresťan, nauč sa čakať na Pána
viac,  ako strážcovia očakávajú ráno.
Všetko v tebe je možno na pocit  veľmi
tmavé,  ale nie je to ten naj lepší  dôvod
čakať na svetlo Božie? 

Prvé počiatky toho svetla možno budú
akurát stačiť  na to,  aby objavi l i  tú
temnotu a bolestne ťa pokori l i  kvôli
hriechu. Nemohol by si  dôverovať
svetlu,  že tú tmu vyženie? Ver tomu,
že vyženie.  Len sa pokloň v utíšení
pred Bohom a čakaj na Neho, aby do
teba zasvietil .  

V pokornej  viere vyznaj ,  že Boh 
je svetlo,  nekonečne jasnejšie 
a krásnejšie ako svetlo slnka.  Boh 
Otec je svetlo.  Boh Syn je večné 
a bezhraničné svetlo.  Boh Duch Svätý
je koncentrované,  vtelené a prejavené
svetlo.  Duch je svetlom, ktoré preniká,
prebýva a žiari  v našich srdciach.  Boh
je svetlo a žiari  v mojom srdci .  

Niekedy som tak zamestnaný
vlastnými myšlienkami a činnosťami,
že neotváram žalúzie,  aby som vpusti l
Jeho svetlo.  Nevera ho necháva von.
Skláňam sa vo viere:  Boh svieti  svoj ím
svetlom do môjho srdca – Boh, 
o ktorom Pavol písal :  Boh zažiari l  
v  našich srdciach,  je mojím Bohom. 

Čo by som si  pomyslel  o slnku,  ktoré
nedokáže svietiť? Čo by som si
pomyslel  o Bohu, ktorý nedokáže
svietiť? Nie,  Boh svieti !  Boh je svetlo!
Strávim čas a utíšim sa a budem
odpočívať vo svetle Božom. 

Moje oči  sú slabé a okná nie sú čisté,
ale ja  budem čakať na Hospodina.
Svetlo naozaj  svieti ;  svetlo bude
svietiť  vo mne a celého ma naplní
svetlom. Naučím sa chodiť vo svetle 
a radosti  Božej  celý deň.  Moja duša
čaká Pána viac ako strážcovia na
ráno. 
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len očakáva j   
   mlčky,  mo ja

duša, na Boha!
 


