
Tieto slová Svätého Ducha nám
ukazujú,  akou dôležitou zložkou
čakania v živote kresťana je jeho
charakter.  Nikde nie je lepšie miesto
pre jeho rozvoj  a prejavenie,  ako pri
čakaní na Boha.  Tu zisťujeme ako sme
netrpezliví  a čo naša netrpezlivosť
znamená. 

Niekedy vyznávame, že sme
netrpezliví  ohľadom ľudí a okolností ,
ktoré nás zdržujú,  alebo ohľadom
seba samého a svojho pomalého
postupu v kresťanskom živote.  Ak 
sa nastavíme čakať na Boha,  zistíme,
že sme netrpezliví  ohľadom Neho,
pretože nefunguje tak,  ako to
chceme a kedy to chceme my. 

Pri  čakaní na Boha sa nám otvárajú
oči ,  aby sme uveri l i  v  Jeho múdru a
zvrchovanú vôľu a zisti l i ,  že čím skôr
sa je j  poddáme, tým istejšie príde na
nás Jeho požehnanie.  

Tak teda nie je to vecou toho, 
kto chce,  ani  toho, kto beží ,  ale
vecou Boha,  ktorý sa zmilováva
(Rímskym 9:16) .  Máme tak málo
moci zväčšiť ,  či  posi lniť  svoj
duchovný život,  ako sme mali  
ho začať.  Nie z krvi ,  ani  z vôle
tela,  ani  z vôle muža,  ale z Boha
sme splodení (Ján 1 :13) .  Rovnako
naše chcenie i  činenie;  naša
túžba i  ochota nič neprospeje;  
to všetko je z Boha,  ktorý sa
zmilováva.  

Všetko praktizovanie duchovného
života,  naše čítanie a modlenie
sa,  naše chcenie i  činenie,  to
všetko má veľkú hodnotu.  Ale
nezájde to ďalej  ako sem –
nasmeruje nás to a pripraví  
v pokore vzhliadať k Bohu
samotnému a spoliehať sa na
Neho a trpezlivo čakať na Jeho
správny čas a milosrdenstvo.  

ČAKAŤ 
TRPEZLIVO
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Mlč Hospodinovi a čakaj (trpezlivo) na Neho!
...tí, ktorí očakávajú na Hospodina, zdedia zem
(Žalm 37:7-9). Svojou trpezlivosťou si dobyte
svoje duše! (Lukáš 21:19). Lebo vám je trpezlivosti
treba (Židom 10:36). A trpezlivosť nech má
dokonalý skutok, aby ste boli dokonalí a celí
(Jakub 1:4).



Čakanie nás učí  absolútnej  závislosti
na Božom mocnom pôsobení a zmoc-
ňuje nás v dokonalej  trpezlivosti .
Dávame sa Mu k dispozíci i .  Tí ,  ktorí
očakávajú na Hospodina,  zdedia zem  –
zasľúbenú zem a je j  požehnanie.  Dediči
musia čakať;  môžu si  dovoliť  čakať.  

Mlč Hospodinovi a čakaj (trpezlivo) 
na Neho. Alebo – utíš sa pred Hospo-
dinom. Spočívanie v Hospodinovi ,  Jeho
vôli ,  Jeho zasľúbeniach,  Jeho vernosti
a láske robí trpezlivosť jednoduchou. 

A spočívanie v Ňom nie je ničím iným
ako byť stíšený,  či  upokojený pred
Ním. Naše myšlienky a túžby,  naše
strachy a nádeje sa utíšia v ohromnom 

pokoji  Božom, ktorý prevyšuje každý
rozum. Ten pokoj  stráži  našu myseľ 
a naše srdce,  keď sa starostíme kvôli   
čomukoľvek,  pretože sme Mu
oznámili  svoje žiadosti  a prosby
(Filipským 4:7) .  Odpočinok,  utíšenie 
a upokojenia sa;  trpezlivé čakanie –
všetko čerpá si lu a radosť z Boha
samotného. 

Čo je k tomu potrebné; aké je to
rozumné a požehnané byť trpezlivý –
to sa otvorí  čakajúcej  duši .  Naša
trpezlivosť bude viditeľná ako
náprotivok Božej  trpezlivosti .  
On nás túži požehnať oveľa viac,  
ako to chceme my. 
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Ale tak,  ako má pestovateľ trpezlivosť
čakať,  kým ovocie nedozrie,  tak i  Boh
znáša našu pomalosť a čaká na nás.
Pamätajme si  to a čakajme trpezlivo na
každé zasľúbenie a každú odpoveď na
modlitbu;  slovo je pravdivé,  že Ja,
Hospodin,  v pravý čas to rýchlo
uskutočním (Ja to urýchlim).

Mlč Hospodinovi a čakaj (trpezlivo)  na
Neho. Áno, na Neho. Nehľadaj  len dar,
či  pomoc; potrebuješ hľadať Jeho a
čakať na Neho. Daj  Bohu slávu tým, že
spočinieš v Ňom, že Mu budeš plne
dôverovať,  že na Neho budeš trpezlivo
čakať.  Naša trpezlivosť Ho ctí  a drží

 

Ho tróne ako Boha,  ktorý môže robiť
svoje dielo;  ňou sa cele poddávame
do Jeho rúk.  Necháva Boha byť
Bohom. Ak čakáš na nejakú špeciálnu
požiadavku, čakaj  trpezlivo.  Ak je
tvoje čakanie praktizovaním
duchovného života,  kde Ho hľadáš
viac spoznať a mať z Neho viac,  čakaj
trpezlivo.  

Či  je to v kratších,  špecif ických
obdobiach čakania,  alebo ako
neustály zvyk tvojej  duše,  spočívaj  
v Hospodinovi;  mlč Hospodinovi 
a čakaj  (trpezlivo) na Neho. Tí ,  ktorí
očakávajú na Hospodina,  zdedia zem. 
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Len očakáva j
mlčky,  mo ja
duša, na Boha! 


