
Toto je výpoveď o hriechu Božieho
ľudu na púšti .  Úžasným spôsobom 
ich vykúpil  a bol  pripravený zaopatriť
každú ich potrebu. Ale keď prišiel  čas
núdze,  nečakali  na Jeho radu.
Nemyslel i  na všemohúceho Boha,
ktorý bol  ich Vedúcim a Zaopatri-
teľom; nepýtal i  sa,  aké sú asi  Jeho
plány.  Jednoducho premýšľal i
myšlienkami svoj ich sŕdc a pokúšali  
a provokovali  Boha svojou neverou.
Nečakali  na Jeho radu. 

Toto bol hriech Božieho ľudu 
v každom historickom období.  
V Kanánskej  zemi za dní Jozuu sú
spomínané tri  zlyhania a všetky 
boli  kvôli  tomuto hriechu. Keď 
vyšl i  proti  Haju,  keď uzavreli  zmluvu
s Gibeóncami a keď sa usadil i  bez
toho, aby zem celú dobil i ,  nečakali
na Jeho radu  ( Jozue 7;  9;  23;  Sudcov
2:1-2) .  

Aj  zrelý veriaci  je v nebezpečenstve
byť pokúšaný týmto najsubtí lnejším
pokušením – vziať Božie Slovo 
a myslieť o Ňom po svojom, bez
čakania na Jeho radu. Pri jmime toto 

varovanie a viďme, čo nás tu
Izrael  učí .  Považujme to nielen za
varovanie voči  nebezpečenstvu,
ktoré hrozí  jednotl ivcovi ,  ale a j
ako varovanie voči  tomu, ktoré
hrozí celému Božiemu ľudu a voči
ktorému treba byť na stráži .  

Celý náš vzťah s Bohom je tvaro-
vaný tak,  aby sa v nás a skrze nás
diala Jeho vôľa tak,  ako sa deje 
v nebi .  Sľúbil ,  že nám dá poznať
Svoju vôľu cez Svätého Ducha,
toho, ktorý nás vovedie do celej
pravdy.  My by sme mali  byť 
v pozíci i  toho, kto čaká na Jeho
radu ako na jediné vodidlo pre
naše premýšľanie i  jednanie.  

Pri  našom uctievaní v spolo-
čenstve veriacich,  na našich
modlitebných stretnutiach,  
na našich konferenciách,  na
každom stretnutí ,  keď sme
manažéri ,  r iaditel ia,  členovia
výborov,  či  pomocníci  v akej-
koľvek práci  pre Boha,  by našou
prvou úlohou malo byť zistiť  Boží
pohľad na danú vec.  

ČAKANIE NA
JEHO RADU
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Čoskoro zabudli na Jeho skutky a nečakali 
na Jeho radu.  (Žalm 106,13)



Boh vždy pracuje podľa rady Jeho vôle;
čím viac vyhľadávame radu Jeho vôle,
nachádzame a ctíme si  ju ,  tým viac
Boh urobí Svoju prácu za nás a skrze
nás veľmi mocným spôsobom. 

Veľké nebezpečenstvo pre každé
zhromaždenie ľudí je to,  že keďže sme
si vedomí,  že máme Bibl ie,  minulé
skúsenosti  s  tým, že Boh nás viedol,
naše zdravé doktríny a úprimnú túžbu
robiť Božiu vôľu,  dôverujeme tomuto
všetkému a neuvedomujeme si ,  že
potrebujeme a môžeme mať nebeské
vedenie pre každý jeden krok.  Určite
sú časti  Božej vôle,  aplikácie Božieho
Slova,  skúsenosti  blízkej prítomnosti
Boha a Jeho vedenia a prejavy moci
Svätého Ducha, o ktorých ešte
nevieme vôbec nič.  

Boh je ochotný toto všetko roztvoriť
duši ,  ktorá Mu dovolí  robiť  veci  Jeho
spôsobom a čakať na Neho, aby to On
dal na známosť.  Keď sa schádzame 
a chválime Boha za všetko,  čo urobil ,
naučil  nás a čo nám dal ,  môžeme 
Ho týmto zároveň obmedzovať tým, 
že neočakávame väčšie veci .  Aj po
tom, ako Boh dal  vodu zo skaly,
Izraelit i  mu nedôverovali  ohľadom
chleba.  Kým si  myslíme, že poznáme
Božiu moc a dôverujeme je j  ohľadom
toho, čo očakávame, môžeme Ho
zdržiavať tým, že Mu nedávame čas,
alebo si  nepestujeme zvyk čakania na
Jeho radu. 

Najvážnejšou povinnosťou služobníka
Božieho je učiť  ľudí čakať na Boha.
Prečo sa stalo,  že v Kornéliovom
dome kým Peter ešte hovori l  t ieto
slová,  zostúpil  Svätý Duch na
všetkých, ktorí  počúvali  s lovo?
(Skutky 10:44) .   

Povedali :   A tak teraz sme tu my
všetci  pred tvárou Božou, aby sme
počuli  všetko,  čo ti  je  nariadené 
od Pána (Skutky 10:33) .  Môžeme sa
schádzať,  aby sme dávali  s  počúvali
t ie najúprimnejšie výklady Božej
pravdy bez poriadneho duchovného
úžitku,  pokiaľ  pri  tom niet žiadneho
čakania na Božiu radu. 

Na všetkých našich zhromaždeniach
potrebujeme veriť  v Ducha Svätého
ako toho, ktorý vedie a učí  Božích
svätých,  čo čakajú na Jeho vedenie 
do vecí ,  ktoré Boh pripravil  a ktoré 
si  srdce nedokáže ani predstaviť .  

Zhromaždenia Božích svätých
potrebujú dať viac priestoru pre
utíšenie duší ,  aby si  uvedomili  Božiu
prítomnosť,  boli  s i  viac vedomé, ako
nepoznáme Božie plány,  mali  viac
viery,  že Boh má väčšie veci,  ktoré
nám chce ukázať a viac očakávania,
že On sám sa prejaví v novej sláve.
Toto musia byť znamenia zhromaž-
dení,  pokiaľ  sa majú vyhnúť zahan-
beniu - (Oni)  na Jeho radu nečakali .  
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len očakáva j  mlčky,  mo ja duša, na Boha!


