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Očakávať na Hospodina

Žalmy 25:2-5 Beth. Môj Bože, na teba sa nadejem. Nech nie som zahanbený! Nech neplesajú moji
nepriatelia nado mnou! 3 Gimel. A tak sa ani nebude hanbiť nikto z tých, ktorí očakávajú na teba;
hanbiť sa budú tí, ktorí neverne robia bez príčiny. 4 Daleth. Daj mi znať, ó, Hospodine, svoje cesty;
vyuč ma svojim stezkám! 5 Hé. Daj, aby som chodil v tvojej pravde, Vav. a vyuč ma; lebo ty si Bôh
môjho spasenia; na teba očakávam každý deň.
Žalmy 25:20-22 Šin. Ostríhaj moju dušu a vytrhni ma, aby som sa nehanbil, lebo sa k tebe utiekam.
21 Thav. Nech ma ostríhajú bezúhonnosť a priamosť, lebo očakávam na teba. 22 Vykúp, ó, Bože,
Izraela zo všetkých jeho súžení.
Žalmy 27:13.14 Keby som nebol veril, že budem zrieť dobré Hospodinovo v zemi živých, už by som
bol dávno zahynul. 14 Očakávaj na Hospodina, buď silný, a nech je mocné tvoje srdce, a očakávaj na
Hospodina!

Žalmy 37:9 Lebo zlostníci budú vyťatí, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, zdedia zem.
Žalmy 37:34 Očakávaj na Hospodina a ostríhaj jeho cestu, a povýši ťa, aby si dedične zaujal zem, z
ktorej že bezbožníci budú vyťatí, uvidíš.

Žalmy 40:1-5 Náčelníkovi speváckeho zboru. Žalm Dávidov. 2 Túžobne som očakával na Hospodina,
a naklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc. 3 Vytiahol ma z hučiacej jamy, z bahnivého blata,
a postavil moje nohy na skalu a stavia pevne moje kroky. 4 A dal do mojich úst novú pieseň, chválu
nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a budú sa báť a nádejať sa budú na Hospodina. 5 Blahoslavený muž,
ktorý položil Hospodina za svoju nádej a neobracia sa k pyšným a k tým, ktorí chodia za lžou.

Žalmy 130:5-8 Očakávam na Hospodina, moja duša očakáva, a čakám v nádeji na jeho slovo. 6 Moja
duša čaká Pána viac ako strážcovia rána, strážcovia rána. 7 Izraelu, čakaj na Hospodina, lebo u
Hospodina je milosť a hojné u neho vykúpenie. 8 A on vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.
Čakanie a nadobúdanie novej sily
Izaiáš 40:28-31 Či nevieš? Ak si nepočul: Večný Boh Hospodin, ktorý stvoril konce zeme, neustáva ani
nezomdlieva; nikto nevystihne jeho rozumu! 29 On dáva ustatému silu a tomu, kto nemá vlády,
hojne udeľuje moci. 30 Mládenci ustávajú a zomdlievajú, a junáci ťažko klesajú; 31 ale tí, ktorí
očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako orli; bežia a
nezomdlievajú, chodia a neustávajú.

Žalospevy 3:25,26 Teth. Dobrý je Hospodin tým, ktorí očakávajú na neho, duši, ktorá ho hľadá.
26 Dobre je, aby dúfal človek a mlčky očakával na spasenie Hospodinovo.
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Mesiáša spoznali tí, ktorí očakávali Kráľovstvo – vykúpenie – podľa prorokov
Lukáš 2:25 A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravodlivý a
pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo, a Svätý Duch bol na ňom.
Lukáš 2:38 Tá prišla v tú istú hodinu a chválila Boha a vravela o ňom všetkým, ktorí očakávali
vykúpenie v Jeruzaleme.
Lukáš 7:20 A keď prišli tí mužovia k nemu, povedali: Ján Krstiteľ nás poslal k tebe a kázal sa opýtať: Či
si ty ten, ktorý má prísť, a či máme čakať iného?

Ježiš prikázal čakať na Ducha Svätého
Skutky 1:4 A zhromažďujúc sa s nimi prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali
zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení ste vraj počuli od mňa;

Čakáme dokončenie nášho spasenia
Rímskym 8:23 No, nie len to, ale aj sami, majúc prvotinu Ducha, aj my sami vzdycháme v sebe,
očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela.
Čakáme na návrat nášho Spasiteľa
Filipským 3:20 Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Krista,
21 ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo súpodobným telu jeho slávy podľa pôsobenia,
ktorým si môže aj podriadiť všetky veci.
1 Tesalonickým 1:10 a očakávali jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás
vychvacuje od prijdúceho hnevu.
Títovi 2:13 očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša
Krista,
Židom 9:28 tak i Kristus, raz obetovaný tým cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž, po druhé
sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú, na spasenie.

Nádej nám pomáha očakávať trpezlivo
Rímskym 8:23-25 No, nie len to, ale aj sami, majúc prvotinu Ducha, aj my sami vzdycháme v sebe,
očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. 24 Lebo sme spasení v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí,
nie je nádejou, lebo na to, čo niekto vidí, prečo by sa na to aj nádejal? 25 Ale ak sa nádejame na to,
čoho nevidíme, vtedy očakávame v trpezlivosti.
Praktická služba
Júda 1:20,21 Ale vy, milovaní budujúc sa na svojej presvätej viere, 21 modliac sa v Svätom Duchu,
strážiac zachovajte sa v láske Božej očakávajúc milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista cieľom
večného života.

