
Božie oči  hľadia na Jeho ľud;  ich oči
sú na Ňom. Keď očakávame na Boha,
naše oko vzhliada k Nemu a stretne
sa s Jeho okom, ktoré hľadí na nás.
Toto je požehnanie z čakania na
Boha.  Naše oči  a myšlienky sú takto
vzaté z nás samých, od našich
potrieb a túžob a zamestnáva 
nás to Bohom. 

Uctievame Ho v Jeho sláve a láske,
pričom Jeho vševidiace oko hľadí na
nás,  aby mohol naplniť  každú našu
potrebu. Zamyslime sa nad týmto
úžasným stretávaním sa Boha s Jeho
ľudom a pamätajme na to,  čo sme sa
naučil i  o tých,  na ktorých spočíva
Božie oko a o tom, na čo hľadíme my.

Oko Hospodinovo spočíva na tých,
ktorí sa Ho boja,  ktorí očakávajú
Jeho milosť.  Bázeň a nádej  v čakaní
považujeme všeobecne za
protirečiace si  postoje.  

V prítomnosti  a uctievaní Boha
ich nachádzame bok po boku 
v dokonalej  a krásnej  harmónii .  
Je to preto,  že všetky zjavné
protirečenia sú zmierené 
v samotnom Bohu. Spravodlivosť
a pokoj ,  súd a milosrdenstvo,
svätosť a láska,  nekonečná moc 
a nekonečná neha,  majestát,
ktorý je vyvýšený nad všetky
nebesá i  vyvýšenosť,  ktorá nás
privádza na kolená,  do hlbokej
pokory – to všetko sa stretáva 
v dokonalom bozku. 

Je pravda,  že existuje strach,
ktorý má v sebe trápenie 
a vyháňa ho dokonalá láska.  
Ale existuje i  strach (bázeň),
ktorú nájdeme i  v nebi .  V piesni
Mojžišovej  a Baránkovej  spievajú:
Kto by sa Teba nebál ,  ó,  Pane,  
a neoslavoval  Tvojho mena?!
(Zjavenie 15:4)  

ČAKANIE V POKORNEJ
BÁZNI A NÁDEJI
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Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, 
ktorí očakávajú Jeho milosť, aby im od smrti zachránil 
život a zachoval ich živých v čase hladu. Naša duša 
očakáva na Hospodina, On je našou pomocou, On je naším
štítom. Lebo z Neho sa teší naše srdce, veď v Jeho sväté 
meno dúfame. Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, 
ako my na Teba očakávame! Žalm 33:18-22



Od trónu však zaznel hlas volajúci :
Chváľte nášho Boha všetci  Jeho
služobníci ,  ktorí  sa Ho boj íte,  malí  
i  veľkí !  (Zjavenie 19:5) .  Hľadajme
neustále v našom čakaní,  aby sme 
sa bál i  toho preslávneho mena
hrozného, Hospodina,  svojho Boha
(Deuteronomium 28:58) .  

Čím nižšie sa skloníme pred Jeho
svätosťou v svätej  bázni a obdivnej
úcte,  v hlbšej  poklone a pokornom
ponížení,  keďže i  anjel i  s i  zakrývajú
tvár pred Jeho trónom, tým viac Jeho
svätosti  na nás spočinie.  Naša duša
bude naplnená tým, že sa nám Boh
zjavuje a čím hlbšie vojdeme do
pravdy. . .aby sa pred Bohom nechváli lo
niktoré telo. . .  dostane sa nám vidieť
Jeho slávu (1  Korintským 1:29) .  Oko
Hospodinovo spočíva na tých,  ktorí  
sa Ho boja,  ktorí  očakávajú Jeho
milosť.  

Skutočná bázeň Božia nám nikdy
nebude brániť  čakať na Boha a nádejať
sa,  ale povzbudí nás k tomu a posi lní .
Čím nižšie sa pokoríme, tým hlbšie
cítime, že nemáme v čo dúfať okrem
Jeho milosrdenstva.  

Čím nižšie sa pokoríme, tým bližšie
príde Boh a posi lní  naše srdcia
odvahou dôverovať Mu. Nech každé
jedno čakanie,  celý náš zvyk čakať 
je presýtený prekypujúcou nádejou –
nádejou tak jasnou a bezbrehou, ako
Božie milosrdenstvo.  Otcovská
dobrota Božia je taká,  že môžeme
dúfať s uistenosťou v Jeho
milosrdenstvo v akomkoľvek stave 
k Nemu prichádzame.  

Takíto sú tí ,  ktorí  na Boha čakajú.  
A teraz sa zamyslite nad Bohom, na
ktorého čakáme. Oko Hospodinovo
spočíva na tých, ktorí sa Ho boja,
ktorí očakávajú Jeho milosť,  aby im
od smrti zachránil  život a zachoval
ich živých v čase hladu.

Jeho bdelé oko nemá za úlohu predísť
nebezpečenstvu smrti ,  či  hladu, ktoré
sú často potrebné na to,  aby sme boli
povzbudení čakať na Neho; ale
vyslobodiť nás a zachovať náš život.
Tie nebezpečenstvá sú často veľmi
skutočné a temné a tvoja situácia vo
fyzickom, či  duchovnom svete môže
vyzerať úplne beznádejne,  ale je tu
vždy jedna nádej :  Božie oko je na
tých, ktorí sa Ho boja.
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To oko vidí  nebezpečenstvo a v nežnej
láske vidí  svoje trasúce sa,  čakajúce
dieťa;  vidí  tú chvíľu,  kedy je na
požehnanie pripravené srdce i  tá
cesta,  ktorou požehnanie má prísť .
Tohoto živého, mocného Boha sa bojme
a dúfajme v Jeho milosrdenstvo.  

A pokorne,  avšak smelo povedzme:
Moja duša čakala na Hospodina; 
On je našou pomocou a naším
štítom.. . .  Nech Tvoje milosrdenstvo,  
ó Hospodine,  je na nás,  pretože sme
na Teba očakávali .  Ó,  to požehnanie
čakania na takéhoto Boha! Pomoc 
v súžení vždy osvedčená; štít  
a ochrana proti  každému
nebezpečenstvu (Žalm 46:1) .  

Deti  Božie,  naučíte sa skloniť  v úplnej
bezradnosti  a bezmocnosti  a budete
čakať v utíšení ,  aby ste uvideli
spasenie Božie? 

V absolútnom duchovnom
vyhladovaní a keď sa smrť zdá byť
nevyhnutnou, čakajte na Boha.  On
vyslobodzuje,  On zachováva život.
Opakujte si  tento žalm nielen 
v osamote,  ale opakujte si  ho 
s ostatnými navzájom – žalm, ktorý
hovorí  nie o jednom človeku, ale 
o všetkých Božích ľuďoch: Naša duša
čaká Hospodina;  našou pomocou 
a naším štítom je On. 

Posilňujte a povzbudzujte sa
navzájom počas toho, ako sa učíte
čakať,  aby každý mohol povedať
nielen o sebe,  ale a j  o bratoch: Hľa,
toto je náš Boh, na ktorého sme
očakávali ,  a  vše nás spasi l ;  toto je
Hospodin,  na ktorého sme očakávali !
Plesajme a radujme sa v Jeho spasení!
( Iz 25:9) .

Len očakávaj  mlčky,  moja duša,  
na Boha! 
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