
Netreba si  myslieť ,  že len my čakáme
na Boha; Boh rovnako čaká na nás.
Predstava toho, ako na nás čaká,  
nám dá novú vášeň a inšpiráciu pre
naše čakanie na Neho. Dodá nám 
to nevysloviteľnú istotu,  že naše
čakanie nie je márne.  Ak On čaká 
na nás,  môžeme si  byť istí ,  že sme
viac ako vítaní  a že sa raduje,  keď
nachádza tých,  ktorých Sám hľadal .  

Snažme sa v takejto chvíl i ,  v  duchu
pokorného čakania na Boha,  odhaliť
niečo z toho, čo to znamená. Preto
bude očakávať Hospodin,  aby sa
zmiloval nad vami.  Pri jmeme toto
posolstvo a zarezonujeme s ním:
Blahoslavení sú všetci ,  ktorí
očakávajú na Neho.

 Vzhliadni a viď toho veľkého Boha 
na Jeho tróne.  On je láska – neustála
a nevyjadriteľná túžba komunikovať
Svoju dobrotu a požehnanie smerom
ku všetkým Jeho stvoreniam. Túži
žehnať a žehná rád.  Má nepredsta-
viteľne slávne zámery s každým
Svojím dieťaťom, aby v ňom zjavil
Svoju lásku a moc silou Svojho
Svätého Ducha.  Čaká so všetkou 

túžbou otcovského srdca.  Čaká,
aby sa nad tebou mohol zmilovať.
A vždy,  keď na Neho čakáš ty,
alebo sa snažíš udržiavať si  zvyk
čakať v každodennom živote,
môžeš pozrieť hore a vidieť Ho
pripraveného stretnúť sa s tebou
a byť k tebe milostivý.  Áno,
prepoj  všetko,  čo robíš a každý
dych života čakania,  s  videním
vierou Boha,  ktorý čaká na teba.  

Ale ak čaká,  aby bol milostivý 
a j  potom, ako ja prichádzam, 
aby som čakal  na Neho, prečo 
mi nedá pomoc, ktorú hľadám, 
ale čaká ďalej  a ďalej? Jeden
dôvod je tento:  Boh je múdry
pestovateľ,  ktorý očakáva vzácny
plod zeme a čaká naň trpezlivo
(Jakub 5:7) .  

Nezačne oberať ovocie,  kým nie
je zrelé.  Vie,  kedy sme duchovne
pripravení pri jať  požehnanie na
náš úžitok a Jeho slávu.  Čakanie 
v slnečnom svite Jeho lásky je
tým, čo pomôže duši  dozrieť pre
Jeho požehnanie.  Čakanie pod
oblakom skúšok,  ktorý vypôsobí 

BOH, KTORÝ 
ČAKÁ NA NÁS
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A preto bude očakávať Hospodin, aby sa zmiloval
nad vami, a preto sa vyvýši, aby sa zľutoval nad
vami - lebo Hospodin je Bohom súdu. Blahoslavení
sú všetci, ktorí očakávajú na Neho.  - Izaiáš 30:18



záplavy požehnania,  je nevyhnutné.
Buď si  istý,  že ak Boh čaká dlhšie ako
ty,  je to len preto,  aby to požehnanie
bolo dvojnásobne vzácne.  Boh čakal
tisícky rokov,  kým poslal  Svojho Syna;
naše časy sú v Jeho ruke.  Svojich
vyvolených pomstí  rýchlo;  poponáhľa
sa im pomôcť a neomešká sa ani 
o hodinu.  

Ďalšia príčina prečo čaká,  nás upo-
zorňuje na to,  čo sme už spomínali .
Darca je viac ako dar;  Boh je viac ako
požehnanie a naše čakanie na Neho 
je jedinou cestou ako nájsť  náš život 
a radosť v Ňom. 

Keby len Božie deti  vedeli ,  akého
slávneho Boha majú a aké je to
privi légium, byť spojený v spolo-
čenstve s Ním, tak by sa v Ňom
radovali  a a j  keď ich necháva čakať,
naučil i  by sa v tom rozumieť Mu
lepšie ako kedykoľvek predtým. 

Preto bude očakávať Hospodin,  aby 
sa zmiloval  nad vami.  Jeho čakanie
bude najvyšším dôkazom Jeho
milostivosti .  Blahoslavení sú všetci ,
ktorí očakávajú na Neho. 

Kráľovná má svoje dvorné dámy;
pomocníčky.  Táto pozícia je pozíciou
podriadenosti  a služby,  ale je
považovaná za pozíciu najvyššej
dôstojnosti  a privi légia,  pretože
múdra a milostivá panovníčka si  
z nich robí spoločníčky a priateľky.  

Aká česť a požehnanie je byť dvornou
dámou – služobníčkou a služobníkom
večného Boha,  vždy súc bdelý 
a sledujúci  každý náznak Jeho vôle,  
či  priazne a vždy súc si  vedomý Jeho
prítomnosti ,  dobroty a milosti .  

Dobrý je Hospodin tým, ktorí
očakávajú na neho, duši ,  ktorá ho
hľadá (Žalospevy 3:25) .  Blahoslavení
sú všetci ,  ktorí očakávajú na Neho. 

Aké požehnanie,  keď sa čakajúca 
duša a čakajúci  Boh spolu stretnú!
Boh nemôže robiť  svoju prácu bez
toho, aby čakal  a bez toho, aby sme
my čakali  na Jeho načasovanie;  nech
čakanie je našou prácou, rovnako ako
Jeho. 

A ak Jeho čakanie nie je ničím iným,
ako dobrotou a milostivosťou,  nech
to naše nie je ničím iným, ako
radosťou z tej  dobroty a uisteným
očakávaním tejto milosti .  Nech sa
každá myšlienka čakania jednoducho
stane vyjadrením číreho a nevyslo-
viteľného blaha,  pretože nás privádza
k Bohu, ktorý čaká,  aby sa nám mohol
dať spoznať dokonale ako Milostivý
Boh. 
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len očakáva j   
   mlčky,  mo ja

duša, na Boha!
 


