
Boh prepoji l  naše čakanie na Boha 
v nebi s čakaním na Jeho Syna 
z neba a nikto to nemôže oddeliť .
Čakanie na Boha – Jeho prítomnosť
a moc v každodennom živote - 
je jedinou skutočnou prípravou 
na očakávanie Krista v pokore 
a skutočnej  svätosti .  

Čakanie na príchod Krista z neba
dodá čakaniu na Boha skutočnú
príchuť nádeje a radosti .  Otec,
ktorý z javí  Svojho Syna z neba vo
Svojom vlastnom čase,  je Bohom,
ktorý nás pripravuje na z javenie
Svojho Syna,  keď čakáme. Prítomný
život,  i  prichádzajúca sláva,  sú v Bo-
hu i  v nás neoddeliteľne spojené.  

Niekedy je nebezpečné ich odde-
ľovať.  Je vždy jednoduchšie zamest-
návať sa náboženstvom minulosti ,  
či  budúcnosti ,  ako byť verný v dneš-

nom náboženstve.  Keď sa dívame
na to,  čo Boh urobil  v minulosti ,
alebo čo urobí v nadchádzajúcom
období;  môže byť osobný pocit
dnešných povinností  a dnešného
poddávania sa Jeho práci  osla-
bený.  Čakanie na Boha musí viesť 
k čakaniu na Krista ako na slávne
dovŕšenie Jeho práce;  čakanie na
Krista nám musí pripomínať našu
povinnosť čakať na Boha ako je-
diný dôkaz,  že naše čakanie je 
v duchu a pravde.  

Je tu nebezpečenstvo,  že sa viac
zamestnáme budúcimi vecami,
ako Ním Samým, ktorý má prísť .  
A štúdium budúcich udalostí  je
také rozsiahle pre našu predsta-
vivosť,  myseľ a ľudský dôvtip,  že
len pokorné čakanie na Boha nás
môže zachrániť ,  aby sme si  nepo-
mýli l i  záujem a potešenie z inte-
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A vy (buďte) podobní ľuďom, očakávajúcim svojho
pána (Lukáš 12:36) ...až do zjavenia sa nášho Pána
Ježiša Krista, ktoré ukáže vo vlastných časoch Ten
blahoslavený a jediný Mocnár, Kráľ kraľujúcich 
a Pán panujúcich (1 Timoteovi 6:14,15) ...obrátili 
ste sa od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu, živému
a pravdivému, a očakávali jeho Syna z nebies. 
(1 Tesalonickým 1:9,10)



lektuálneho štúdia so skutočnou lás-
kou k Nemu a Jeho príchodu. Ak ho-
voríš,  že očakávaš Kristov príchod,
uisti  sa,  že teraz čakáš na Boha.  Vy
všetci ,  ktorí  sa snažíte čakať na Boha,
aby vo vás z javi l  Svojho Syna,  hľaďte,
aby ste to robil i  ako takí ,  ktorí  očaká-
vajú zjavenie sa Jeho Syna z neba.

Nádej  toho slávneho odhalenia vás
posilní ,  kým budete čakať na to,  čo 
vo vás urobí teraz.  Tá istá všemocná
láska,  ktorá odhalí  tú slávu,  vo vás
pracuje práve teraz,  aby vás na to
pripravi la.  

Tá blahoslavená nádej  a príchod slávy
veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša
Krista je jedným z úžasných poj ív
jednoty,  ktoré boli  počas vekov
darované Božej  Cirkvi  (Títovi  2:13) .  

Príde,  aby bol  oslávený vo svoj ich
svätých a obdivovaný vo všetkých,
ktorí  uveri l i  (2 Tesalonickým 1:10) .
Potom sa všetci  stretneme a jednota
tela Kristovho bude viditeľná v je j
Božskej  s láve.

Ježiš pri jme Svoj ich vlastných a pred-
staví  ich Otcovi .  Jeho vlastní  sa s Ním
stretnú a budú uctievať tú požehnanú
tvár v nevysloviteľnej  láske.  Jeho
vlastní  sa stretnú navzájom v extáze
samej Božej  lásky.  

Čakajme, túžme a milujme zjavenie 
sa nášho Pána a nebeského Ženícha.
Nežná láska k Nemu a nežná láska
jeden k druhému je jediným a prav-
divým duchom nevesty.  Obávam sa,
že toto je niekedy opomenuté.  

Milovaný brat v Holandsku hovori l  
o očakávaní viery,  ktoré bude skutoč-
ným znamením Nevesty.  Dovoli l  som 
si  vyjadriť  svoju pochybnosť.
Nehodná nevesta,  ktorá sa má vydať
za princa,  mohla iba snívať o
postavení a bohat-stvách, ktoré má
pri jať .  

Očakávanie viery môže byť silné,  
no skutočná láska môže úplne chý-
bať.  Nie vtedy,  keď sme najviac zane-
prázdnení pro-rockými témami,  ale
keď sa v pokore a láske vinieme bliž-
šie k nášmu Pánovi a Jeho bratom –
vtedy sme na mieste nevesty.  
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Ježiš odmieta pri jať  našu lásku,  po-
kiaľ  nie je i  láskou k Jeho učeníkom.
Očakávanie Jeho príchodu znamená
čakať na príchod slávneho prejavenia
sa jednoty tela,  kým sa snažíme udr-
žať tú jednotu v pokore a láske.  Tí ,
ktorí  milujú najviac,  sú t í ,  ktorí  sú
najviac pripravení na Jeho príchod.
Láska jedných k druhým je životom 
a krásou Jeho nevesty,  Cirkvi .  

A ako sa to má stať? Milované dieťa
Božie,  ak sa chceš naučiť  čakať 
na Jeho Syna z neba,  ži i  teraz ča-
kajúc na Boha v nebi.  Pamätaj ,  ako
Ježiš neustále čakal  na Boha.  Nič
nedokázal  urobiť  Sám. Boh zdoko-
nali l  Svojho Syna skrze utrpenie 
a potom Ho povýši l .  Len sám Boh 
ti  dokáže dať hlboký duchovný 
život toho, kto čaká na Jeho Syna.  

Čakaj  ohľadom toho na Boha.  Čaka
nie na Samotného Krista je tak od-
lišné od čakania na veci ,  ktoré sa
majú odohrať.  Ktorýkoľvek kresťan
môže čakať na budúce udalosti ,  ale
Boh musí pracovať v tebe každý deň
Svojím Svätým Duchom, aby si  čakal
na Krista.  

Preto všetci ,  ktorí  čakajú na Boha, 
k Nemu vzhliadajú o milosť,  aby
dokázali  v Duchu čakať na príchod
Jeho Syna z neba.  A ty,  kto túžiš
čakať na Jeho Syna,  musíš čakať 
na Boha neustále,  aby v tebe 
zjavi l  Krista.  

Zjavenie sa Krista v nás,  ktoré je 
dané tým, ktorí  čakajú na Boha,
je skutočnou prípravou na plné
zjavenie sa Krista v Jeho sláve.  
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len očakáva j  mlčky,
mo ja duša, 
na Boha!

 


