
Kontinuita je jedným zo základných
elementov života.  Prerušte ju u člo-
veka len na hodinu a všetko je stra-
tené; je mŕtvy.  Neprerušená a ne-
ustála kontinuita je podstatná i  pre
zdravý život kresťana.  Boh chce,  
aby som bol tým, čo odo mňa oča-
káva a čo je Jemu milé;  Boh ma tým
chce učiniť  – ja chcem tým byť 
a čakám na Neho, aby to zo mňa
urobil .  

Pokiaľ  je podstatou skutočného
náboženstva čakanie na Boha,
udržiavanie ducha celkovej
závislosti  musí byť nepretržité.
Božie volanie - očakávaj  ustavične
na svojho Boha – musíme pri jať  
a poslúchnuť ho.  Môžu nastať také
časy špeciálneho čakania,  kedy
nastavenie a zvyklosť duše musia
zostať nemenné a neprerušené. 

Toto čakanie neustále je potrebné 
a nevyhnutné.  Tým, ktorí  sú spo-
kojní  s  mdlým kresťanským životom,
sa čakanie zdá ako luxus;  ako niečo
nad rámec základných potrieb do-
brého kresťana.  Ale niektorí  sa
modlia:  „Pane,  urob ma takým 

svätým, akým len omilostený
hriešnik môže byť.  Drž ma pri
Sebe tak bl ízko,  ako je to u mňa
možné. Naplň ma tak doplna Svo-
jou láskou, ako Si  len ochotný.“  

Tí ,  ktorí  sa modlia takéto mod-
litby,  cít ia,  že nemôžu mať ne-
prerušované spoločenstvo s Bo-
hom, v Kristovi  nemôžu prebývať
naplno a nemôžu mať stále víťaz-
stvo nad hriechom a pripravenosť
slúžiť  bez toho, aby neustále ča-
kali  na Pána.  

Neustále čakanie je možné.  Mno-
hí si  myslia,  že je to mimo disku-
siu,  kvôli  všetkým povinnostiam
života.  Nedokážu na to vždy my-
slieť .  Aj  keď sa snažia,  zabudnú. 

Nerozumejú,  že je to záležitosť
srdca a to,  čím je srdce plné ,  ho
zamestnáva,  a j  keď myšlienkami
je niekde inde.  Otcovo srdce mô-
že byť neustále naplnené inten-
zívnou láskou a túžbou po jeho
chorej  manželke,  alebo dieťati ,
keď je vzdialený;  a j  keď naliehavé
záležitosti  pohlcujú všetky jeho
myšlienky.  

ČAKAŤ 
NEUSTÁLE 
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A preto sa ty obráť k svojmu Bohu, ostríhaj
milosrdenstvo a súd a očakávaj ustavične 
na svojho Boha. (Ozeáš 12:6 )



Keď sa srdce naučí ,  aké bezmocné
je zostávať dobré,  alebo niečo dobré
urobiť;  keď sa naučí ,  ako isto a v prav-
de ho Boh ustráži  a keď pri jme Božie
zasľúbenie,  že pre nás a za nás urobí
to,  čo je nemožné; naučí sa odpočívať
v Bohu. Uprostred vecí,  ktoré nás
zamestnávajú a pokúšajú,  dokáže 
čakať neustále.  

Toto čakanie je zasľúbením. Božie
prikázania nás k tomu uschopňujú;
zásady evanjel ia sú všetky prísľubmi;
z javením toho, čo Boh dokáže urobiť
pre nás.  Keď začneš čakať na Boha,
bude to s častými prestávkami a s čas-
tými zlyhaniami,  ale Boh nad tebou
bdie s láskou a potajme ťa v nej  po-
si lňuje.  Niekedy sa čakanie zdá byť
strateným v čase,  ale nie je .  

Čakanie,  dokonca i  v tme, je neve-
domky progresom ,  pretože pracu-
jeme s Bohom a On pracuje v nás.  
Boh, ktorý ťa volá,  aby si  na Neho
čakal ,  vidí  tvoje chabé pokusy a pra-
cuje v tebe na tom. Tvoj  duchovný
život nie je v žiadnom aspekte tvojou
vlastnou prácou. Akokoľvek máličko
začneš s prácu čakania,  dokážeš v nej
pokračovať? 

Boží Duch je Tým, kto začal  v tebe
prácu čakania na Boha; On ťa urobí
schopným čakať neustále.  Neustáleho
čakania sa Boh dotkne a odmení ho
Svojou neustálou prácou.
 

Prichádzame na koniec našich za-
myslení .  Keby sme sa dokázali  naučiť
len jednu vec:  Boh musí a Boh bude
pracovať neustále.  On pracuje ne-
ustále,  ale či  to zažívame my, závisí  
od našej  viery.  Nevera tomu zabráni .
Ten, ktorý ťa Svoj ím Duchom učí
čakať neustále,  ťa privedie k tomu,
aby si  zažíval  a zakúsil  Jeho prácu,
ktorá sa deje bez prestania.  V Božej
láske,  Jeho živote a práci neexistuje
prestávka,  či  prerušenie.  

Neobmedzuj  Boha svoj imi myšlien-
kami o tom, čo môžeš očakávať.  Upri
svoje oči  na túto jednu pravdu: Kvôli
Svojej  podstate Boh, ako jediný darca
života,  nedokáže fungovať ináč,  ako
neustále pracovať vo svojom dieťati .
Nedívaj  sa len na jednu stranu: Ak ja
čakám neustále,  Boh bude pracovať
neustále.  Nie,  pozri  sa na druhú stra-
nu. Daj  Boha na prvé miesto a
povedz:  „Boh pracuje neustále,  takže
ja môžem na Neho čakať každú
chvíľu – neustále.“  

Venuj tomuto čas,  kým ti  celú bytosť
nenaplní  obraz tvojho Boha,  ktorý
pracuje neustále bez jediného preru-
šenia.  Tvoje čakanie neustále potom
príde samo. Ten svätý zvyk duše bude
plný dôvery a radosti .  Na Teba den-
nodenne očakávam. Svätý Duch ti
pomôže zostávať v očakávaní.  
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len očakáva j  mlčky,
mo ja duša, na Boha!

 


