
Vypočujte si  svedectvo človeka,  
ktorý z vlastnej  skúsenosti  pozná
požehnané a spoľahlivé výsledky
trpezlivého čakania na Boha.
Skutočná trpezlivosť je cudzia našej
sebaistej  prirodzenosti ;  je  však
nenahraditeľná pri  našom čakaní na
Boha; táto zložka skutočnej  viery je
tak podstatná,  že si  môžeme dovoliť
znovu sa zamýšľať nad tým, čo nás 
o nej  učí  Slovo.  

 Slovo trpezlivosť je  odvodené 
z latinského slova trpenie;  trápenie.
Naznačuje sa tým, že sme pod
vplyvom nejakej  obmedzujúcej ,  
nátlak robiacej  si ly,  spod ktorej  
by sme sa a j  radi  vyslobodil i .  
Na začiatku sa poddáme proti
vlastnej  vôl i ;  skúsenosť nás učí ,  
že keď nemá zmysel odporovať,
trpezlivá vytrvalosť je našou
najmúdrejšou voľbou. 

Pri  čakaní na Boha to má nekonečné
dôsledky,  ak sa poddávame nielen
preto,  že sme k tomu nútení,  ale 
t iež preto,  že s láskou a s radosťou
súhlasíme s takýmto odovzdaním 
sa do rúk nášho požehnaného 

Nebeského Otca.  Trpezlivosť 
sa potom stáva naším najvyšším
blahom a našou najvyššou
milosťou.  Ctí Boha a dáva Mu čas,
aby v nás pôsobil  podľa toho, ako
to chce On. 

Je to najvyšší  prejav viery v Jeho
dobrotu a vernosť.  Prináša duši
dokonalý odpočinok v uistení ,  
že Boh naďalej  robí Svoju prácu.
Trpezlivosť je prejavom nášho
plného súhlasu s tým, aby Boh 
s nami jednal takým spôsobom 
a v čase,  ktorý On považuje za
naj lepší .  Skutočná trpezlivosť je
stratením našej svojvôle v Jeho
dokonalej  vôli .  

Takáto trpezlivosť je potrebná
pre skutočné a úplné čakanie 
na Boha.  Takáto trpezlivosť je
rastom a ovocím našej  prvej
lekcie v škole čakania.  Mnohým
sa to zdá čudné, aké ťažké je
čakať na Boha.  To ohromné
utíšenie sa duše pred Bohom, 
kde sa noríme do vlastnej
beznádeje a čakáme na Neho, 
aby sa z javi l ,  sa nedeje okamžite.  

NOVÁ PIESEŇ
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Túžobne som očakával na Hospodina, 
a naklonil sa ku mne a počul moje volanie 
o pomoc. A dal do mojich úst novú pieseň, 
chválu nášmu Bohu. (Žalm 40:2,4 )



Hlboká pokora,  ktorá sa obáva nechať
vlastnú si lu pracovať na čomkoľvek,
okrem toho, keď Boh vypôsobí chcenie
i  činenie,  prichádza pomaly.  Krotkosť,
ktorá je spokojná s tým, že som 
a neviem nič,  okrem toho, keď Boh dá
Svoje svetlo,  sa rozví ja časom. 

Celá rezignácia vôle,  ktorá chce byť
len nádobou, v ktorej  sa Jeho svätá
vôľa môže prejavovať a tvarovať ju,
prebieha celý život.  Žiadna z týchto
zložiek dokonalej  trpezlivosti  sa nedá
nájsť naraz.  Prichádzajú postupne, ako
si  duša udržuje svoju pozíciu a hovorí :
Len na Boha,  mlčiac,  očakáva moja
duša;  od Neho je moje spasenie (Žalm
62:2,3) .

 Všimli  ste si  niekedy,  aký máme dôkaz,
že trpezlivosť je milosťou,  pre ktorú
dostávame veľmi špecif ickú milosť?
Pozrite sa na t ieto Pavlove slová:
. . .zmocňovaní každou mocou podľa si ly
jeho slávy ku všetkej  trpezlivosti  a
zhovievavosti  s  radosťou (Kolosenským
1:11) .  Áno, potrebujeme byť posi lnení
celou (každou) Božou mocou a to podľa
miery Jeho slávnej  si ly,  pokiaľ  máme
čakať na Boha v celej  trpezlivosti .  

Boh sa v nás z javuje ako náš život 
a si la ,  ktorá nás uschopňuje dokonalou
trpezlivosťou zanechať všetko v Jeho
rukách. Pokiaľ  má niekto sklony 
k depresívnosti  kvôli  tomu, že nemá
takúto trpezlivosť,  nech naberie
odvahu; naše slabé a nedokonalé
čakanie na Boha Samého nás posilňuje
a vytvára v nás tú trpezlivosť svätých
Jeho skrytou mocou. 

Vypočujte si  hlas toho, ktorý bol
hlboko skúšaný:  Túžobne som
očakával  na Hospodina a naklonil  
sa ku mne a počul moje volanie 
o pomoc. 

Vypočujte si  čím prešiel :  Vytiahol ma
z hučiacej  jamy, z bahnivého blata,  
a postavi l  moje nohy na skalu a stavia
pevne moje kroky.  A dal  do mojich úst
novú pieseň, chválu nášmu Bohu
(Žalm 40:2,3) .  

Trpezlivé čakanie na Boha prináša
bohatú odmenu a vyslobodenie je
isté.  Sám Boh vloží  do našich úst
novú pieseň.  Kresťan,  nebuď
netrpezlivý!  – Či t i  je  zaťažko čakať
pri  modlitbe a uctievaní,  alebo keď
meškajú konkrétne odpovede, alebo
pri  napĺňaní tvojej  túžby,  aby sa t i
z javi l  Sám Boh v hlbšom duchovnom
živote? 

Neboj  sa,  ale odpočívaj  v Pánovi 
a čakaj  na Neho trpezlivo.  Ak máš
niekedy pocit,  že trpezlivosť nie je
tvojím obdarovaním, pamätaj ,  že je
to Boží dar.  A Pán nech ráči  upraviť
vaše srdcia k láske Božej  a k
trpezlivosti  Kristovej  (2 Tesalonickým
3:5) .  Hospodin nasmeruje tvoje srdce 
do trpezlivosti ,  s  ktorou máš čakať 
na Boha;  On Sám ťa povedie.   
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len očakáva j   
   mlčky,  mo ja

duša, na Boha!
 


