
V našom dnešnom zamyslení 
sa pokúsme zabudnúť na seba 
a pomyslime na úžasnú spoločnosť,
ktorú má Boh okolo seba – svätých
po celom svete,  ktorí  spolu s nami
všetci  čakajú na Neho. Spojme sa 
v horl ivej  modlitbe jeden za druhého:
A tak sa ani nebude hanbiť nikto 
z tých,  ktorí očakávajú na Teba.  

Zamyslite sa na chvíľku nad tým
zástupom, ktorý potrebuje túto
modlitbu;  koľko je chorých 
a utrápených a osamotených, 
ktorým sa zdá,  že ich modlitby 
nie sú zodpovedané a ktorí  sa
niekedy boja,  že ich nádej  bude
zahanbená.  

Pomyslite i  na to,  koľko je
služobníkov Božích – vedúcich,
misionárov,  učiteľov a pracovníkov –
ktorí  pre sklamanie vo svojej  práci
strati l i  nádej  a ktorých túžba 
po moci a požehnaní zostala
nenaplnená.  Koľkí  z nich počuli  
o živote v odpočinku a dokonalom
pokoji ,  o pretrvávajúcom svetle 
a spoločenstve,  o si le a víťazstve,  
ale oni k nemu cestu nájsť  nevedia.  

O všetkých týchto platí ,  že sa
ešte nenaučil i  ta jomstvu úplného
čakania na Boha.  Potrebujú len
to,  čo potrebujeme my všetci  –
živé uistenie,  že čakanie na Boha
nie je nikdy márne. 

Pamätajte na všetkých, ktorí  sú 
v nebezpečenstve zomdlenia,  
či  odpadnutia od vyčerpania 
a spojme sa vo volaní :  A tak sa
ani nebude hanbiť nikto z tých,
ktorí očakávajú na Teba.  

Ak sa toto modlitebné volanie 
za všetkých, ktorí  čakajú na Boha,
stane súčasťou nášho vlastného
čakania,  ponesieme bremená
jeden druhého a tak naplníme
Kristov zákon. Táto zložka
nesebeckosti  a lásky,  ktorá je
cestou k najvyššiemu požehnaniu
a najkompletnejšiemu spoločen-
stvu s Bohom, sa takto stane
súčasťou nášho vlastného čakania
na Boha.  

Bratská láska a láska k Bohu sú
neoddeliteľne prepojené.  V Bohu,
láska k Jeho Synovi a k nám, je
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A tak sa ani nebude hanbiť nikto z tých, 
ktorí očakávajú na Teba. Žalm 25:3 



jedna:  . . .aby láska,  ktorou si  ma
miloval ,  bola v nich (Ján 17:26) .  
V Kristovi ,  Otcova láska k Nemu a Jeho
láska k nám, je jedna:  Ako mňa miloval
Otec,  a j  ja  som miloval  vás (Ján 15:9) .
Od nás žiada,  aby naša láska k Nemu
bola našou láskou k bratom: . . .  aby ste
sa milovali  navzájom, ako som Ja vás
miloval  (Ján 15:12) .  

Celá láska Božia a Kristova je
neoddeliteľná od lásky k bratom. 
A ako môžeme dokázať a rozví jať  túto
lásku,  ak nie každodennou modlitbou
za seba navzájom? Kristus sa nesnažil
užívať si  Otcovu lásku pre Seba
Samého, celú ju posunul nám! Celé
skutočné hľadanie Boha a Jeho lásky 
k nám bude neoddeliteľne spojené 
s myšlienkou na bratov a láskou 
k nim v našich modlitbách.  

A tak sa ani  nebude hanbiť nikto 
z tých,  ktorí  očakávajú na Teba.
Dvakrát v tomto dvadsiatom piatom
žalme Dávid hovorí  o svojom čakaní 
na Boha,  kvôli  sebe,  ale tu myslí  na
všetkých, ktorí  na Neho čakajú.  Nech
sa toto posolstvo dostane ku všetkým

skúšaným a vyčerpaným – je viac
tých,  ktorí  sa za nich modlia,  ako si
to dokážu predstaviť .  Nech ich to
roznieti  – i  nás – k tomu, aby sme 
pri  našom čakaní zabudli  na seba,  
aby sme si  rozšíri l i  srdcia a povedali
nášmu Otcovi :  Na Teba sa upínajú oči
všetkých a Ty im dávaš pokrm v pravý
čas (Žalm 145:15) .  

Nech nás to všetkých inšpiruje 
k novej  odvahe,  pretože kto je taký,
ktorý by nikdy nezažil  obdobia
vyčerpanosti ,  kedy sa takmer
vzdávame? A tak sa ani nebude
hanbiť nikto z tých,  ktorí očakávajú
na Teba,  je  zasľúbením v modlitbe.  

Nebude sa hanbiť nik,  kto čaká na
Teba!  Od mnohých svedkov prichádza
volanie ku každému, kto potrebuje
pomoc – bratovi ,  sestre,  každému
unavenému: Očakávaj  na Hospodina,
buď si lný,  a nech je mocné tvoje
srdce a očakávaj  na Hospodina!  
(Žalm 27:14 ) .  Zmužil í  buďte,  nech 
sa upevní srdce všetkých vás,  ktorí
očakávate na Hospodina (Žalmy
31:25) .
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Požehnaný Otče, 

pokorne Ťa prosíme, aby nikto 
z tých, ktorí čakajú na Teba, nebol
zahanbený, nie, ani jeden z nich.
Niektorí sú vyčerpaní a čas čakania
sa im zdá pridlhý. A niektorí sú
zoslabnutí a už ani nevedia ako
čakať. A niektorí sú tak zamotaní 
do svojej snahy modliť sa 
a pracovať, že si nemôžu dovoliť
nájsť si čas neustále čakať. 

Otče, nauč nás všetkých ako čakať.
Nauč nás myslieť jeden na druhého
a modliť sa za seba navzájom. Nauč
nás myslieť na Teba, Boha všetkých
čakajúcich. Otče, nech nikto z tých,
ktorí na teba čakajú, nie je
zahanbený. 

Kvôli Tvojmu Synovi, Ježišovi.
Amen.

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


