
Pri  čakaní je vždy faktorom i  povaha
našich myšlienok o tom, na koho
čakáme. Naše čakanie na Boha bude
závisieť od našej  viery v to,  kým je
On. V našom texte máme záver
pasáže,  v ktorej  sa Boh zjavuje ako
večný a všemohúci Boh. Keď toto
zjavenie vstupuje do našej  duše,
čakanie sa stáva spontánnym
vyjadrením toho, ako Ho poznáme –
ako Boha,  skrz-naskrz hodného
nášho čakania.  

Vypočujte si  t ieto slová:  Prečo
hovoríš,  Jákob, a vravíš,  Izrael :
Skrytá je moja cesta pred
Hospodinom? (Izaiáš 40:27) .  
Prečo hovoríš,  ako keby Boh 
nepočul,  alebo nepomáhal?

Či nevieš? Ak si  nepočul:  Večný Boh
Hospodin,  ktorý stvori l  konce zeme,
neustáva ani nezamdlieva (Iz 40:28) .
Práve naopak,  pretože On dáva
ustatému si lu a tomu, kto nemá
vlády,  hojne udeľuje moci ( Iz 40:29) .
Ozdobou mládencov je ich si la,
ale. .mládenci ustávajú a
zamdlievajú,  a junáci  ťažko klesajú
(Príslovia 20:29;  Izaiáš 40:30).  

Všetko,  čo u človeka považujeme
za si lu,  je nakoniec nanič.  
Tí ,  ktorí  očakávajú na Hospodina,
nadobúdajú novej  si ly;  vznášajú sa
na perutiach ako orl i ;  bežia 
a nezamdlievajú,  chodia 
a neustávajú (Izaiáš 40:31) .  
Budú si lní  si lou od Boha 
a budú chodiť a neustanú.

Áno, budú sa vznášať na pe-
rutiach ako orli .Čo znamenajú
perute orla? Orol je kráľom
vtákov;  vznáša sa najvyššie 
k nebesiam. Veriaci  majú žiť
nebeský život v samotnej
prítomnosti  Božej  a v Jeho 
láske a radosti .  

Majú žiť  tam, kde ži je Boh;
potrebujú Božiu si lu,  aby 
sa vzniesl i  do týchto výšok.  
Tým, ktorí  na Neho čakajú,  
to bude dané. 

Ako získame tieto orlie krídla?
Jediným spôsobom – narodiť 
sa ako orol .  Si  narodený z Boha,
takže máš orl ie krídla.  Možno 
si  to nevedel a možno si  ich 
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Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú
novej sily; vznášajú sa na perutiach ako orli; 
bežia a nezamdlievajú, chodia a neustávajú. 
(Izaiáš 40:31)



nepoužíval ,  ale Boh ťa môže naučiť ,
ako ich používať a spraví  to rád.  

Viete ako sa orli  učia používať 
svoje krídla.  Pozorujte vzdialený 
útes,  ktorý sa dvíha stovky metrov
nad more.  Vysoko v skalnej  rozsadline 
je orl ie hniezdo s pokladom dvoch
orlíčat.  Pozrite sa,  ako prichádza 
ich matka,  rozruší  mladé a zobákom
bojazl ivé vtáčatá vytlačí  na okraj
hniezda nad priepasťou.  

Pozerajte sa,  ako sa metajú a padajú 
a strácajú v hlbine.  Ale mama orl ica
vznáša sa nad svoj imi mláďatami;
rozťahuje svoje krídla,  berie ho,  
nesie ho na svoj ich perutiach.
(Deuteronomium 32:11) .  

Vznášajú sa na je j  krídlach a ona ich
prináša do bezpečia.  Robí to znovu 
a zas,  zakaždým ich vyhodiac cez
okraj  do priepasti  a potom ich chytá 
a nesie.  Tak ho viedol sám Hospodin
(Deuteronomium 32:12) .  Áno, inštinkt
mamy orl ice je Božím darom, jedným
lúčom tej  lásky,  ktorou Všemohúci
trénuje svoj  ľud,  aby sa vznášal  
ako na orl ích krídlach.  

On robí rozruch v našom hniezde.
Sklamáva tvoje nádeje.  Oberá ťa 
o istotu.  Kvôli  Nemu sa boj íš  
a trasieš,  keď všetka tvoja si la
zlyháva a cít iš  sa vyslovene slabý 
a beznádejný.  

Avšak celú tú dobu On rozprestiera
Svoje si lné krídla,  aby si  si  tam
odpočinul vo svojej  s labosti  a ponúka
svoju si lu večného Stvoriteľa,  aby 
v tebe pracovala.  Všetko,  čo žiada,  
je aby si  sa ponori l  vo svojej  vyčer-
panosti ,  čakal  na Neho a dovoli l  Mu 
v Jeho Jahve si le poniesť ťa,  keď sa
budeš vznášať na krídlach Jeho
všemocnosti .  

Drahé Božie dieťa,  modlím sa,  aby 
si  pozdvihol svoje oči  a uvidel  svojho
Boha.  Počúvaj  Toho, ktorý povedal ,  
že On neustáva,  ani  nezamdlieva;  
On sľubuje,  že ani  ty neustaneš 
a nezamdlieš a nežiada nič okrem
tohto – aby si  na Neho čakal .  

Nech je tvojou odpoveďou - 
S takýmto Bohom, tak mocným, 
tak verným, tak jemným: 
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len očakáva j   
   mlčky,  mo ja

duša, na Boha!
 


