
Je možné neustále čakať na Boha,
ale nie len na Neho. Človek môže
tajne dôverovať i  v  iné veci ,  ktoré
majú vplyv a bránia požehnaniu,
ktoré sme očakávali .  Takže slovo 
iba nám osvetľuje cestu k plnosti  
a istote požehnania.  Len očakávaj
mlčky,  moja duša,  na Boha.  Len 
On je mojou skalou.  

pre ľudí a ich spasenie.  On ho-
vorí :  Či  nevieš? Ak si  nepočul:
Večný Boh Hospodin,  ktorý
stvori l  konce zeme, neustáva 
ani nezamdlieva;  On dáva usta-
tému si lu a tomu, kto nemá 
vlády,  hojne udeľuje moci. . .  
a le t í ,  ktorí  očakávajú na Hos-
podina,  nadobúdajú novej  si ly
(Izaiáš 40:28-30).  Len On je
Bohom; Len On je mojou skalou.

Len očakávaj mlčky,  moja duša,
na Boha.  Nenájdeš mnohých,
ktorí  by t i  v  tomto mohli  pomôcť.
Dosť bratov ťa bude ťahať,  aby 
si  svoju dôveru vloži l  do cirkví  
a doktrín,  do stratégií  a plánov 
a ľudských nástrojov,  ako náhrad
milosti  a Božích ustanovení.  

Ale - duša moja,  čakaj len na
Boha Samého.  Jeho najsvätejšie
ustanovenia sa stanú pascou,
pokiaľ  im budeme dôverovať.
Bronzový had sa stal  Nechuš-
tánom – modlou; archa a chrám
prázdnou istotou.  Nech živý 
Boh stoj í  sám a nič iné;  nech 
On je našou nádejou.  

IBA ČAKAŤ
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Len očakávaj mlčky, moja duša, na Boha,
lebo od Neho je moje očakávanie. Len On
je mojou skalou a mojím spasením... 
(Žalm 62:6,7) 

Áno,  duša mo ja,
čaka j  len na Boha.

 
Je len jediný Boh a len jeden zdroj
života a šťastia pre srdce;  Len On 
je mojou skalou; duša moja,  čakaj
len na Boha.  Túžiš byť dobrým, ale
nikto nie je dobrý,  iba jeden, Boh 
a niet ničoho dobrého, iba to,  čo
pri jmeme priamo od Neho (Matúš
19:17) .  

Snažil  s i  sa byť svätým, ale nie je
svätého, ako je Hospodin a niet
svätosti ,  iba tej ,  čo Duch Jeho
svätosti  v každú chvíľu vdýchne 
do nás.  S radosťou by si  ži l  a  pra-
coval  pre Boha a Jeho kráľovstvo,



Len očakávaj mlčky,  moja duša,  
na Boha.  Oči a ruky a nohy,  myseľ 
a myšlienky – potrebujú byť zapojené
do povinností  tohto života,  ale duša
moja,  čakaj  len na Boha.  Si  nesmrteľ-
ným duchom, stvoreným nie pre ten-
to svet,  ale pre večnosť a pre Boha.  
Ó, duša moja,  uvedom si  svoje pred-
určenie.  

Poznaj  svoje privi légium a len očakávaj
mlčky na Boha.  Nedovoľ,  aby ťa záujem
o náboženské myšlienky a praktiky
zviedol;  často zaberajú miesto čaka-
nia na Boha.  Len očakávaj mlčky,  
moja duša;  moje samotné ja,  moja
najvnútornejšia bytosť,  s  celou si lou,
čakaj  len na Neho.

Áno, moja duša čakaj len na Boha.  
Daj  si  pozor na svoj ich dvoch veľkých
nepriateľov – svet a seba.  Varuj  sa,  
aby žiadne svetské uspokojenie,  či
potešenie – akokoľvek nevinne vyzerá,
t i  bránilo aby si  pristúpil  k si lnému
Bohu radosti  (Žalm 43) .  

Pamätaj  si  a študuj ,  čo Ježiš povedal 
 zapieraní seba samého: Ak chce niek-
to prísť  za mnou, nech zaprie sám seba
(Marek 8:34) .  

Tersteegen, nemecký autor nábožen-
ských textov,  napísal :  „Svätí  sa zapie-
rajú vo všetkom.“ Potešovanie samé-
ho seba v malých veciach môže naše
ja pripraviť  na dožadovanie sa toho
istého i  vo veľkých veciach.  

Len očakávaj mlčky,  moja duša,  
na Boha; nech On je celým tvoj ím
spasením a celou tvojou túžbou. 
Hovor neustále a s nerozdeleným
srdcom: Od Neho je moje očakávanie.  
Len On je mojou skalou; nepohnem
sa. 

Akákoľvek je tvoja telesná,  či  du-
chovná potreba,  akákoľvek túžba,  
či  modlitba tvojho srdca,  akýkoľvek
záujem je v spojení s  Božou prácou 
v cirkvi ,  či  vo svete – v samote,  
či  v ruchu sveta,  vo verejnej  boho-
službe,  či  iných zhromaždeniach 
svätých – pamätaj :  Duša moja,  čakaj
len na Boha.  Nech sú tvoje očaká-
vania vždy len od Neho. 
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len On je  tvo jou
skalou.

 



Len očakávaj  mlčky,  moja duša,  na
Boha.  Nikdy nezabudnite na dve zá-
kladové pravdy,  na ktorých spočíva
toto požehnané čakanie.  Pokiaľ  budeš
niekedy naklonený premýšľať,  že toto
čakanie je prí l iš  ťažké,  alebo prí l iš
vznešené,  t ie pravdy sa t i  okamžite
pripomenú. 

Tie pravdy sú tvoja absolútna bez-
mocnosť a absolútna dostatočnosť
Božia.  Len pripusť hriešnosť toho
všetkého, čo je z človeka a nemysli  
na to,  že budeš mať ako človek ke-
dykoľvek čo povedať.  Pripusť svoju
vyslovenú a neustálu neschopnosť
zmeniť to zlé,  čo je v tebe,  alebo
vyprodukovať čokoľvek,  čo je du-
chovne dobré.  

Vstúp do hlbokej  závislosti  na Bohu,
aby si  od Neho pri j ímal každú chvíľu
to,  čo dáva.  Vstúp do Jeho zmluvy
vykúpenia,  v ktorej  zasľúbil  obnoviť
slávnejšie,  ako kedy predtým všetko,  

 

čo si  strati l  a Svoj ím Synom a Svoj ím
Duchom ti  dať Svoju Božskú prítom-
nosť a moc priamo do teba.  Preto
čakaj  na svojho Boha neustále a len
na Neho.

Len očakávaj  mlčky,  moja duša,  na
Boha! Žiadne slová nevypovedajú;
srdce nepostihne bohatstvá slávy
tohto tajomstva Otca a Krista.  Náš
Boh, v nekonečnej  nežnosti  a vše-
mocnosti  Svojej  lásky,  čaká,  aby 
bol naším životom a radosťou.  

Ó, duša moja,  kiež už nemusím
opakovať t ie slová očakávaj 
na Boha,  a le nech všetko,  čo 
je vo mne, povstane a spieva:  
Len na Boha,  mlčiac,  očakáva 
moja duša (Žalm 62:2) .  Na Teba
dennodenne očakávam. 
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len očakáva j  mlčky,
mo ja duša, na Boha!

 


