
Jeden anglický preklad Bibl ie (ASV)
hovorí :  . . .ani  oko nevidelo Boha
okrem Teba,  ktorý by tak robil
tomu, kto na Neho čaká.  Verzia
Kráľa Jakuba (KJV) uvádza myšlien-
ku, že žiadne oko nevidelo to,  čo
Boh pripravi l .  

V obidvoch verziách majú t ieto dve
myšlienky spoločné toto:  naše mies-
to je čakať na Boha a to,  čo ani
nevie prísť  na ľudské srdce,  nám
bude zjavené.  Rozdiel  je v tom, že
vo verzi i  ASV ide o Boha ,  ktorý to
robí a v KJV žiadne oko nevidelo to ,
čo On pripravi l ,  aby sa stalo člove-
ku.  V 1 .  Korinťanom 2 je to citované
v zmysle vecí ,  ktoré Duch Svätý
odhalí ,  rovnako ako v Izaiášovi  vo
verzii  KJV a takto sa na to pozrieme
i v tomto zamyslení .  

Predchádzajúce verše Izaiáša,
obzvlášť Izaiáš 63:15,  opisujú
ponížený stav Božieho ľudu.
Modlitby boli  vyl iate;  Pohliadni 
z nebies (Izaiáš 63:15) .  Zatvrdil  s i
naše srdce,  aby sme sa ťa nebáli?
Navráť sa pre svoj ich služobníkov.
(Izaiáš 63:17) .  

A s ešte väčšou urgenciou:  
Oj ,  aby si  roztrhol nebesia a zo-
stúpil . . .  ako čo oheň zapaľuje
raždie. . .  aby si  tak dal  poznať
Svoj im protivníkom Svoje meno
(Izaiáš 64:1-2) .  

Potom nasleduje prosba na
základe minulých skúseností :  
Ako keď si  čini l  strašné veci ,
akých sme nečakali !  Zostúpil  s i ;
pred Tvojou tvárou rozplynuli  sa
vrchy (Izaiáš 64:3) .  Toto je teraz
viera,  ktorá bola prebudená
premýšľaním o veciach,  ktoré
sme nehľadali ;  On je ten istý Boh.
(Ani)  oko nevidelo Boha krome
Teba,  ktorý by tak bol činil
tomu, kto očakával na Neho .  

Len Boh sám vie,  čo dokáže
urobiť pre Svoj  čakajúci  ľud.  Keď
to Pavol vysvetľuje a dáva k tomu
príklady,  hovorí :  Tak ani vecí
Božích nepoznal a nezná nikto,
iba Duch Boží (1  Korintským 2:11) .
Ale nám (to)  Boh zjavi l  skrze
svojho Ducha (1  Korintským 2:10) .  

ČAKANIE NA
NEČAKANÉ VECI
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A od veku nikto neslýchal, nikto nepočul, 
oko nevidelo Boha krome Teba, ktorý by
tak bol činil tomu, kto očakával na Neho.
(Izaiáš 64:4)



Potreby Božieho ľudu a volanie 
po Božom zásahu sú i  dnes tak
urgentné,  ako boli  v časoch Izaiáša.
Vtedy bol ,  ako i  teraz je,  i  celú dobu
existoval  – zvyšok;  ktorý hľadá Boha
celým svoj ím srdcom. Ale ak sa
pozrieme na kresťanský svet ako
celok;  na stav Cirkvi  Kristovej ,  máme
nepochybný dôvod úpenlivo prosiť
Boha,  aby roztrhol nebesia a zostúpil
dole.  

Nič,  iba špeciálny zásah Božej
všemocnej  si ly,  nám nemôže pomôcť.
Obávam sa,  že nemáme potuchy 
o tom, ako by takzvaný kresťanský
svet mal vyzerať v Božích očiach.
Pokiaľ  Boh nepríde tak,  ako oheň,
ktorý zapaľuje (taví ,  KJV),  aby Svoje
Meno zjavi l  Svoj ím nepriateľom, naše
snaženie bude bez ovocia tak,  ako
doposiaľ .  

Pozrite sa na službu Cirkvi  – koľko 
z nej  pochádza z múdrosti  človeka,  
či  l iterárnej  kultúry.  Koľko málo je 
z pôsobenia Ducha Svätého a Jeho
moci.  Pomyslite na jednotu tela - ako
málo je prejavená moc nebeskej  lásky,
ktorá viaže Boží ľud v jedno. Pomy-
slite na svätosť,  svätosť Kristovskej
pokory a ukrižovania svetu – ako málo
svet vidí ,  že okolo nich sú ľudia,  ktorí
ži jú v Kristovi  a v ktorých Kristus 
i  nebo skutočne ži je .  

Čo treba urobiť? Len to jediné.
Musíme čakať na Boha.  A na čo?
Musíme volať volaním, ktoré nikdy
neustane:  Oj,  aby si  roztrhol nebesia
a zostúpil ,  aby sa pred Tvojou tvárou
rozplynuli  vrchy!  Musíme túžiť  
a veriť ;  musíme žiadať a očakávať,  
že Boh urobí veci ,  ktoré sme ani
nehľadali .  

Musíme svoju vieru nastaviť  na Boha,
o ktorom ľudia nevedia,  aké veci
pripravi l  pre tých,  ktorí  na Neho
čakajú.  Divy činiaci  Boh, ktorý 
dokáže prekonať všetky naše
očakávania,  musí byť tým Bohom, 
v ktorého dôverujeme. 

Áno, nech si  Boží  ľud rozšíri  srdcia,
aby čakal  na takého Boha,  ktorý môže
učiniť  nad všetko,  nesmierne viac než
prosíme alebo rozumieme (Efezským
3:20).  

Dajme sa dohromady ako Jeho vyvo-
lení ,  ktorí  volajú k Nemu dňom i  no-
cou ohľadom vecí ,  ktoré človek ani
nevidel .  On je schopný povstať a uro-
biť  svojmu ľudu meno a chválu na
celej  zemi.  A preto bude očakávať
Hospodin,  aby sa zmiloval nad
vami. . .  blahoslavení sú všetci ,  ktorí
očakávajú na Neho. 
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