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ČAKANIE 
NA BOHA

Príhovor

Výňatok z príhovoru 
Andrewa Murraya 
v Exeter Hall
31.  mája 1895 

Veľmi ma prekvapujú l isty,  ktoré
dostávam od misionárov i  iných
ľudí zo všetkých častí  sveta.  Títo
zbožní mužovia a žena svedčia 
o potrebe,  ktorú cít ia vo svojej
práci  – o potrebe hlbšie 
a jasnejšie rozumieť všetkému,
čím by Kristus mohol pre nich
byť.  Vzhliadnime k Bohu, aby zjavi l
seba Samého uprostred svojho
ľudu takou mierou, ktorú si  len
málokto uvedomuje.  Očakávajme
veľké veci  od nášho Boha.  

Primálo času dávame čakaniu 
na Boha na našich konferenciách 
a zhromaždeniach.  Či  nie je
ochotný napraviť  všetky veci  Jeho
vlastnými Božskými spôsobmi?
Dosiahol život Božieho ľudu svoj
vrchol v tom, čo je Boh ochotný 

pre nich urobiť? Určite nie.
Chceme na Neho čakať a odložiť
svoje skúsenosti ,  akokoľvek môžu
byť požehnané; náš koncept
pravdy,  akokoľvek ho považujeme
za zdravý a podľa Písma; naše
plány,  akokoľvek potrebné 
a vhodné sa zdajú.  

Chcem dať Bohu čas a miesto,  
aby nám ukázal,  čo dokáže
vykonať a čo naozaj urobí.  
Boh má nové spôsoby a nové
zdroje.  Dokáže robiť  nové veci ;
veci  nepočuté a veci  skryté.
Rozšírme svoje srdcia 
a neobmedzujme Ho.
. . .ako keď si  činil  strašné veci ,
akých sme nečakali !  Zostúpil  si ;
pred tvojou tvárou rozplynuli  sa
vrchy  ( Izaiáš 64:3) .  

Nečakaj 
a pridaj sa k 31-dňovej výzve čakať na Boha!
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Úvod

Pred tým, ako som minulý rok opusti l
domov a vydal  sa do Anglicka,  ma
zamestnávala myšlienka na to,  ako
veľmi vo svojom náboženstve,
osobnom i  verejnom, potrebujeme
viac z Boha.  

Cíti l  som, že potrebujeme vycvičiť
svoj ich ľudí ,  aby vo svojom uctievaní
očakávali  na Boha a vypestovali  si
hlbšiu citlivosť na Jeho prítomnosť,
priamejší  kontakt s Ním a celkovo
boli  na Ňom viac závislí  a že to by
malo byť jasnejším cieľom  našej
služby.   

Na raňajkách, ktoré usporiadali  na
počesť môjho príchodu v Exeter Hall ,
som vyjadri l  túto svoju myšlienku 
v spoj itosti  s  celou našou
náboženskou prácou. Už som
spomenul,  že som bol prekvapený
reakciou na tento môj názor.  Zbadal
som, že Boží Duch tvori l  rovnakú
túžbu v mnohých srdciach.  

Zážitky za posledný rok, osobné 
i  verejné, ešte prehĺbil i  moje
presvedčenie. Ako keby som ešte len
začínal vidieť tú najhlbšiu pravdu
potvrdzujúcu, že Boh a náš vzťah 
s ním je sústredený okolo nášho
čakania na Neho. Vidím, ako veľmi
málo v našom živote a práci sme
naozaj obklopení Jeho Duchom.

Nasledujúce strany sú výsledkom
môjho presvedčenia a túžby
nasmerovať pozornosť celého
Božieho ľudu na ten jediný
ohromný liek pre všetky naše
potreby.  Viac ako polovica 
z týchto bodov bola napísaná 
na lodi;  obávam sa,  že trochu 
nesú známky neotesanosti  
a unáhlenosti .  

Keď sa k nim vraciam, mám pocit ,
že by som ich mal prepísať.  Ale to
teraz nemôžem, takže ich vysielam
s modlitbou, aby Ten, kto tak rád
používa to chatrné,  na ne dal  svoje
požehnanie.  Neviem, či  sa mi
podarí  vtesnať do pár slov,  čo 
je tým najdôležitejším, čo sa
potrebujeme naučiť .  

V poznámke o Wil l iamovi Lawovi
na konci tejto knižočky som niečo
z toho spomenul.  Ale to,  čo chcem
povedať tu,  je toto:  obrovským
nedostatkom nášho náboženstva
je,  že nepoznáme Boha.  

Odpoveď na každú sťažnosť 
o slabosti  a zlyhaní;  posolstvo 
pre každé zhromaždenie,  
či  konferenciu,  kde hľadáme
vyučenie ohľadom svätosti ,  by
mala byť jednoducho, „O čo ti  ide? 
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Či nemáš Boha?“  Ak naozaj  veríš 
v Boha,  On všetko napraví .  Boh
 je ochotný a schopný skrze svojho
Svätého Ducha.  

Prestaň očakávať i  to najmenšie
dobré od seba,  alebo i  tú najmenšiu
pomoc od čohokoľvek,  čo je 
v človeku a poddaj  sa bez výhrad
Bohu, aby v tebe pracoval ;  On pre
teba spraví  všetko.    
 

Zdá sa to byť také jednoduché! Avšak
poznáme tak málo z tohto evanjel ia .
Hanbím sa,  keď posielam tieto
nedokonalé zamyslenia;  kladiem ich
jednoducho na lásku mojich bratov 
a môjho Boha.  

Kiež ich On sám použi je na to,  
aby nás všetkých prit iahol k sebe 
a naučil  nás v praxi  a skúsenosti
požehnanému umeniu čakania 
iba na Boha.  

Keby sme len dokázali  získať
správny pohľad na to,  aký vplyv 
to môže mať na život strávený 
nie v myšlienkach, či  predstavách 
a úsi l í ,  a le v moci Ducha Svätého,
úplne očakávajúc na Boha.  

Moje pozdravy v Kristu všetkým
Božím svätým, ktorých som mal 
to privi légium stretnúť a tým,
ktorých som nestretol ,  oddávam 
sa vám všetkým ako váš brat 
a služobník,  

Wellington, 3. marca 1896 


