
Môže sa stať i  to,  že niekedy
nevieme, na čo čakáme. Inokedy 
si  myslíme, že vieme,  a j  keď by nám
prospelo,  keby sme si  uvedomili ,  
že nevieme, čo si  máme prosiť  tak,
ako by bolo treba.  Boh môže učiniť
nad všetko nesmierne viac,  než
prosíme alebo rozumieme a hrozí ,  
že Ho obmedzíme, pokiaľ  budeme
naše túžby a modlitby obmedzovať
svoj imi myšlienkami.  

Je úžasné prehlasovať to,  čo hovorí
tento náš žalm: A tak teraz na čože
by som očakával? Poriadne to ani
neviem a nedokážem povedať,  ale
toto jedno povedať viem – Nádejam
sa na Teba.  

Ako sa toto obmedzovanie Boha dá
vidieť v prípade Izraela? Keď im
Mojžiš sľúbil  na púšti  mäso,  pochy-
bovali  a hovori l i :  Či  bude môcť si lný
Boh pripraviť  stôl  na púšti? Hľa,
uderi l  skalu,  a t iekl i  vody,  a l ial i  sa
potoky.  - Či  bude môcť dať i  chlieb?
Či vystanoví svojmu ľudu mäso?
(Žalm 78:19,20) .  Ak by sa ich opýtal i ,
či  Boh dokáže dať vody na púšti ,
odpovedali  by áno. 

Boh to urobil ;  dokázal  by to
spraviť  znovu. Ale keď prišlo
pomyslenie na to,  že Boh by mal
spraviť niečo nové,  oni Ho
obmedzili ;  ich očakávanie
nedokázalo povstať nad ich
skúsenosť,  či  ich vlastné
predstavy o tom, čo je možné.
Rovnako i  my môžeme
obmedzovať Boha našimi
predstavami o tom, čo On
zasľúbil ,  alebo čo je schopný
vykonať.  

Musíme si  dávať pozor,  aby sme
neobmedzovali  Svätého
Izraelovho v našich modlitbách.
Verme, že Božie zasľúbenia,  
za ktoré sa prihovárame, majú
Božský zmysel ,  nekonečne nad 
to,  čo si  o nich dokážeme myslieť
my. 

Verme, že v moci a prehojnosti
milosti  dokáže Jeho naplnenie
týchto zasľúbení prísť spôsobom
nad naše pochopenie.  
A rozví ja jme si  preto zvyk čakať
na Boha nielen kvôli  tomu, čo si
myslíme, že potrebujeme, ale t iež 

ČAKAŤ VIAC
AKO VIEME
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A tak teraz na čože by som očakával, ó, Pane? 
Ten, na koho sa nadejem, si Ty. Vytrhni ma zo
všetkých mojich prestúpení! (Žalm 39:8-9). 



že všetko to,  čo Jeho milosrdenstvo 
a moc dokáže pre nás vykonať.   V kaž-
dej  skutočnej  modlitbe sú zapojené dve
srdcia.  Jedným je to tvoje;  s  temnými,
ľudskými myšlienkami na to,  čo potre-
buješ a čo Boh dokáže urobiť .  

To druhé je úžasné,  Božie;  s  neko-
nečnými,  Božskými zasľúbeniami
požehnania.  Čo si  myslíš? Ktorému 
z týchto dvoch by mal byť daný väčší
priestor,  keď sa k Nemu pribl ižuješ?
Bez pochybnosti  - tomu Božiemu
srdcu. 

Všetko závisí  od toho, aby si  toto vedel
a bol  tým zamestnaný,  avšak tak málo
sa to skutočne deje.  Čakanie na Boha
nás to má naučiť .  

Pomysli  na úžasnú Božiu lásku 
a vykúpenie;  premýšľaj ,  čo t ieto slová
znamenajú pre Neho. Vyznaj ,  ako
málo rozumieš tomu, čo je Boh
ochotný pre teba urobiť  a zakaždým,
keď sa modlíš ,  povedz,  A tak teraz na
čože by som očakával,  ó,  Pane?

Moje srdce to nevie.  Božie srdce to
vie a čaká,  aby to mohlo dať.  Nádejam
sa na Teba.  Čakaj  na Boha,  aby urobil
viac,  ako si  dokážeš myslieť,  či
žiadať.  

Použi to v modlitbe,  ktorá po tomto
nasleduje:  Vytrhni ma zo všetkých
mojich prestúpení.  Možno si  sa
modli l ,  aby si  bol  vyslobodený 
z prchkosti ,  pýchy,  zaťatosti .  

ANDREW MURRAY DEŇ 13 / STRANA 37



Zdalo sa,  že to bolo márne.  Nemohlo
by to byť preto,  že si  mal svoje vlastné
myšlienky o spôsobe,  či  rozsahu Božej
odpovede, alebo preto,  že si  nečakal  na
Boha slávy,  aby to pre teba urobil
podľa bohatstva Svojej  s lávy,  ktoré
nevstúpilo na srdce človeka a nevie 
si  to predstaviť? 

Nauč sa uctievať Boha ako Boha,  ktorý
činí divy;  ktorý túži  v tebe dokázať,  
že On dokáže urobiť  veci  nadpriro-
dzené a Božské.  Skloň sa pred Ním 
a čakaj  na Neho, kým si  tvoja duša
neuvedomí,  že si  v rukách Božského 
a všemocného pracovníka.  

Zhodni sa s tým, že poznáš iba čo 
a ako bude robiť ;  očakávaj ,  že to bude
niečo totálne Božie;  niečo,  čo treba
očakávať v hlbokej  pokore a pri jať
jedine Jeho Božskou mocou. 

Nech sa . . .a  tak teraz na čože by som
očakával,  ó,  Pane? Ten, na koho sa
nadejem, si  Ty. . .stane duchom každej
tvojej  túžby a každej  modlitby.  On
vykoná Svoju prácu vo Svojom čase.  

Drahá duša,  pri  čakaní na Boha sa
často môžeš cít iť  unavená,  pretože
pramálo vieš,  čo vlastne máš
očakávať.  Buď posi lnená a odvážna –
táto nevedomosť je často jedným 
z naj lepších znamení.  Učí ťa,  aby si
všetko zanechal v Jeho rukách a čakal
jedine na Neho Samého. Očakávaj  
na Hospodina,  buď si lný,  a nech je
mocné tvoje srdce,  a očakávaj  na
Hospodina!

Len očakávaj mlčky,  moja duša,  
na Boha!  
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