
Izaiáš bol  Boží  služobník,  ktorý na
Neho očakával ,  nie kvôli  sebe,  ale za
svoj ľud,  pred ktorým Boh skryl  svoju
tvár.  Tým je nám naznačené, že naše
čakanie na Boha,  a j  keď začína našimi
osobnými potrebami - túžbou, aby sa
nám zjavi l ,  alebo nám odpovedal na
osobné prosby - nemusí tu skončiť .

Môžeme kráčať v plnom svetle Božej
tváre a zároveň môže svoju tvár mať
schovanú pred Jeho ľudom okolo nás.
Nemysliac si ,  že je to jednoducho
trest za ich hriech,  či  dôsledok ich
nezáujmu, sme povolaní myslieť na
ich smutný stav s mäkkým srdcom 
a čakať na Boha za nich.  

Privilégium čakania na Boha  je  také,
že prináša so sebou veľkú zodpoved-
nosť.  Rovnako ako Kristus využil
svoje privi legované postavenie a česť
na to,  aby sa prihováral ,  keď vošiel
do Božej  prítomnosti ,  a j  my musíme
využívať našu možnosť prístupu 
k Nemu za našich súrodencov,  ktorí
nemajú na sebe priazeň, pokiaľ
rozumieme, čo to znamená vstúpiť
pred Boha a čakať na Neho. 

A budem očakávať na Hospodina,
ktorý skrýva svoju tvár pred
domom Jakobovým. 

Uctievaš Boha v nejakom spolo-
čenstve,  ale možno nenachádzaš
duchovný život,  či  radosť v káz-
ňach, či  v spoločenstve tak,  ako
túžiš.  Možno patríš do denomi-
nácie,  ktorá má množstvo kon-
gregácií .  Možnože tam je toľko
omylov a svetskosti  kvôli  hľada-
niu ľudskej  múdrosti  a kultúry,
alebo kvôli  dôvere v predpisy 
a dodržiavanie obradov,  že ťa
neprekvapuje,  že Boh schováva
svoju tvár a je prítomné len málo
moci na skutočné obrátenie,  
či  budovanie sa.  

Možnože sú odvetvia kresťanskej
práce,  do ktorej  si  zapojený –
nedeľná škola,  pohostinnosť,
mládežnícke spolky,  či  misia 
v zahraničí  – v ktorých slabosť
malého pôsobenia Ducha Svätého
zjavne naznačuje,  že Boh schová-
va svoju tvár.  Myslíš  si ,  že poznáš
príčinu.  

ČAKANIE 
V OBDOBÍ TMY 
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A budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva
svoju tvár pred domom Jakobovým, a budem sa
nádejať na Neho. (Izaiáš 8:1)



Priveľa sa dôveruje človeku a penia-
zom; je tu priveľa formálnosti  a ne-
striedmosti ;  primálo viery a modlit-
by;  primálo lásky a pokory;  primálo
Ducha ukrižovaného Ježiša.  Niekedy
to cít iš  tak,  že niet nádeje.  Nič nepo-
môže. 

Ver,  že Boh dokáže pomôcť a pomôže.
Nech do teba príde duch proroka,  ako
si  ceníš Jeho Slová a nastav sa,  aby si
čakal  na Boha za Jeho chybujúce deti .
Namiesto tónu súdu, či  odsúdenia;
malomyseľnosti  a zúfalstva,  si  uvedom
svoje povolanie čakať na Boha.  Pokiaľ
iní  sa na to nedajú,  či  neuspejú;
zdvojnásob svoje čakanie.  

Čím tmavšia je temnota,  tým väčšia
je potreba volať k tomu jedinému
Vyku-piteľovi .  Čím väčšia je
sebaistota tých okolo teba,  ktorí
nevedia,  že sú chu-dobní a biedni 
a slepí ,  tým urgent-nejšie si  volaný 
ty,  kto vyznávaš,  že vidíš to zlé a máš
prístup k Nemu, ktorý dokáže pomôcť.
Musíš byť na svojom poste čakajúc 
na Boha,  aby si  mohol povedať,  keď
budeš v pokušení prehovoriť ,  či
vzdychať – (Ja)  budem očakávať na
Hospodina,  ktorý skrýva svoju tvár
pred domom Jakobovým.

Je tu ešte väčšia skupina – Kresťanská
Cirkev po celom svete.  Myslite na
Grécku, Rímsko-katolícku i  protes-
tantskú cirkev a stav mil iónov,  ktorí
sem patria.  Alebo pomyslite len na
Protestantské cirkvi  s  ich otvorenými
Bibliami a pravovernými krédami.
Koľko nominálneho vyznávania 
a formality!  Koľko vlády tela a člo-
veka sa nachádza v Cirkvi  Božej !  

Aký prehojný dôkaz,  že Boh naozaj
schováva svoju tvár!  Čo máme robiť
my, ktorí  to vidíme a rmútime sa
kvôli  tomu? Prvá vec,  ktorú treba
urobiť ,  je  toto:  (Ja)  budem očakávať
na Hospodina,  ktorý skrýva svoju tvár
pred domom Jakobovým. 

Čakajme na Boha v pokornom
vyznávaní hriechov Jeho ľudu.
Strávme čas pri  čakaní na Neho toto
robiac.  Čakajme na Boha v jemnej,
láskyplnej modlitbe za všetkých
svätých,  našich milovaných bratov,
akokoľvek sa zdá,  že nesprávne učia,
či  ži jú svoje životy.

Čakajme na Boha vo viere a v očaká-
vaní,  kým nám len neukáže,  že nás
vypočuje.  Čakajme na Boha v jedno-
duchej  obeti  nás samých a horl ivej
modlitby,  aby nás vyslal  k našim
bratom. Čakajme na Boha a nedajme
mu odpočinku, kým neučiní Sion
radosťou celej  zeme. 

Áno, odpočívajme v Pánovi a čakajme
trpezlivo na Neho, ktorý teraz scho-
váva svoju tvár pred mnohými zo svo-
j ich detí .  A povedzme toto o poz-
dvihnutí  svetla Jeho tváre,  po ktorom
túžime kvôli  všetkým jeho deťom:
Očakávam na Hospodina,  moja duša
očakáva,  a čakám v nádej i  na jeho
slovo.  Moja duša čaká Pána viac ako
strážcovia na ráno, viac ako
strážcovia na ráno (Žalm 130:5,6) .
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len očakáva j   
   mlčky,  mo ja

duša, na Boha!
 


