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Ř 8,28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha 
 

Slovo na cestu 
28-29 Víme, že vše nakonec slouží k prospěchu těch, kteří Boha milují. Ti jsou podle jeho vůle povoláni, aby 
získali podobu Božího Syna. Mají se stát jeho rodinou a Ježíš bude nejpřednější. Proč jsou k tomu povoláni?  
30 Protože je Bůh před věky důvěrně poznal a k tomu vyvolil. Tento cíl dosáhnou, protože je ospravedlní a 
oslaví.  
31 Co z toho plyne? Je-li Bůh s námi, kdo nás může ohrozit?  
32 Když neváhal vzdát se kvůli nám svého vlastního Syna, co by pro nás ještě neudělal?  
33 Kdo se odváží být naším žalobcem před Božím soudem, když soudcem je ten, kdo nás sám ospravedlnil?  
34 Kdo nás odsoudí, když naším obhájcem je sám Ježíš Kristus?  
35 Kdo nás odloučí od jeho lásky? Snad těžkosti nebo strach, pronásledování či hlad, nebezpečí života nebo 
sama smrt? To vše se nám může přihodit.  
36 Vždyť už dávný žalmista napsal: "Každou chvíli vedou někoho z nás na smrt kvůli tobě, mají nás za ovce, 
určené na porážku."  
37 Ale s jeho pomocí máme vítězství zajištěno. Vždyť si nás zamiloval!  
38 A já jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani vládci, nic z toho, co se děje nebo teprve má 
přijít, ani moci světské ani duchovní a vůbec nic z toho, co vyšlo z rukou Stvořitele, nemůže nás odloučit od 
Boží lásky. Vždyť jsme ji poznali v Ježíši Kristu, když za nás umíral.  
 
 
Bible 21 
28 Víme, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého 
záměru.  
29 Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi 
mnoha sourozenci.  
30 A které předurčil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také 
oslavil.  
31 Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?  
32 Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny; jak by nám s ním tedy nedaroval i 
všechno ostatní?  
33 Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje!  
34 Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí 
za nás!  
35 Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí 
nebo meč?  
36 Jak je psáno: "Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli, za ovce na porážku mají nás."  
37 V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje!  
38 Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc,  
39 výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem 
Pánu!  
 
Ekumenická Bible 
Ř 8,28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho 
rozhodnutí. 
 
Kralická  Bible 
Ř 8,28 Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, [totiž] těm, kteříž podlé uložení 
[jeho] povoláni jsou. 
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Ř 8,28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha 
 

V našem životě se stane řada věcí, kterým nerozumíme.  
(vyhoření, smrt Pavla Exnera, nehoda Ondry, jednání v CB Ústí n.L.) 
 
Mnohdy si v takových chvílích klademe otázku:  
miluje mne Bůh, ví o mně, proč dopustil tak těžký okamžik, má to vše, čím procházím nějaký význam? 
 
Apoštol Pavel nám na tyto otázky odpovídá jasným a jednoznačným konstatováním: 

Ř 8,28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha 
 
Jak tomu slovu rozumět? Není v tom nějaký háček? 
Jsou některá místa v Bibli, kde je třeba hodně přemýšlet, jak to autor myslel. Je třeba porovnávat různé 
překlady Bible, jít do originálního textu, zkoumat historické pozadí, anebo číst mezi řádky. 
Toto slovo je tak jednoznačné, jasné, srozumitelné, že se snad zdá zbytečné ho rozebírat… 
 
VÍME, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha… 
Pavel zde oslovuje církev, Boží lid, věřící bratry a sestry a říká: víme… 
Ne nějaké tajemné, hluboké, na první pohled nerozpoznatelné tajemství, ale jasná a všem známa pravda. 
 
 
Víme, že VŠECKO napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha… 
Co všechno do této kategorie patří? 
Když o tom začneme přemýšlet, začnou nás na prvním místě napadat všechny těžké, nepříjemné životní 
události. Nemoc, ztráta zaměstnání, smrt, ponížení, zklamání, ztráta přítel, tragedie, která se dotýká naší 
rodiny… 
Ano, určitě má toto Pavel na mysli, ale nejen toto. Můžeme si za slůvko všecko dosadit i: úspěch, finanční 
prosperitu, zdraví, slávu, či ocenění, pevné přátelství, zdravou rodinu, úspěch našich dětí, bohatství… 
Neexistuje nic, co nás v životě potká, ať dobrého, či zlého, co by nám ublížilo. Ale všechno nám slouží ku 
prospěchu (Slovo na cestu), napomáhá k  dobrému. 
Dokonce i náš hřích – ale s jednou podmínkou - pokud milujeme Boha.  (K tomu se vrátíme za chvíli) 
 
 
Víme, že všecko NAPOMÁHÁ K DOBRÉMU těm, kdo milují Boha… 
Všechno, říká Pavel, napomáhá k dobrému, slouží ku prospěchu. Nějakým způsobem zhodnotí a zkvalitní 
náš život.  
Rozumím tomu tak, že toto není žádný fyzikální, dokonce ani duchovní zákon, ale je to důsledek Boží moci 
a lásky, důsledek Božího jednání s námi.  
Ať nás potká v životě cokoliv, Bůh má moc to použít k našemu dobrému. I ta nejtěžší chvíle, pokud ji do 
svých rukou vezme Bůh, se pro nás v konečném důsledku stane požehnáním. 
 
 
 
Víme, že všecko napomáhá k dobrému TĚM, KDO MILUJÍ BOHA 
Zde je jádro celé věci. Podmínka, předpoklad aby tato pravda platila i o nás. Týká se to těch, kteří milují 
Boha. 
Pokud nemilujeme Boha, pokud jsme vůči němu chladní, pokud jsme ho nepustili do svých životů, pak se 
nás toto slovo netýká. Svým individualismem Boha omezujeme. On by rád zasáhl v náš prospěch, ale my 
mu v tom bráníme.  
Ano, Bůh jedná i v životech těch, kteří ho nemilují, ale nemůže v plnosti projevit svou moc, svým 
nezájmem mu svazujeme ruce. 
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Ř 8,28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha 
 

Biblické příklady 
Josef 
Byl milován svými rodiči. Měl výsadní postavení v rodině. Bůh mu zjevil, že s ním má velké plány. Ale 
prožívá i nepřijetí od svých bratří. Vyvrcholilo to tím, že ho jeho rodní bratři prodali do otroctví. Když se 
svou pílí a poctivostí vypracoval na správce domu, je falešně obviněn a dostává se do vězení. Přesto, že 
druhým pomohl, nikdo nepomohl jemu. Sedí ve vězení a je lidmi zapomenut. Ale Bůh o něm ví. A vše 
špatné, čím prošel, se nakonec obrátilo k dobrému. Jemu, jeho rodině i celé egyptské říši. 
Jak je to možné? Protože miloval Boha. 
Pokud sledujeme jeho život, vidíme, že ať byl v jakékoliv situaci, vždy miloval Boha, a důvěřoval mu. 
Však také svým bratřím jasně pověděl: 

Gn 50,20 Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, 
zachoval naživu četný lid. 

 
Apoštol Petr 
Vyznával Pánu Ježíši svou lásku a věrnost, ale když přišla zkouška, 3x ho zapřel. Zhřešil. Jednak když řekl a 
dokonce se zapřísahal: neznám toho člověka - lhal. Ale nebyl to jen hřích lži. Zapřít a dokonce třikrát, to 
bychom mohli nazvat „hřích velkého kalibru“.  
Ale podle svědectví evangelia víme, že mu to bylo velice líto. Plakal, hořce plakal sám nad sebou. Litoval 
toho, činil pokání. On opravdu Pána Ježíše miloval, ale neunesl tlak situace, a selhal.  
Když Pán Ježíš vstal z mrtvých, setkává se s ním a kladu mu třikrát stejnou otázku: Petře, miluješ mne? 
Poslechněte, co k tomuto oddílu říká Oswald Chambers: 
 

"Petr se zarmoutil nad tím, že se ho Pán potřetí zeptal, má-li ho rád." Petr věděl, že v jádru svého života je Ježíši odevzdán. 
Potom však začal chápat, co znamená Ježíšovo trpělivé vyptávání. V Petrově mysli už nezůstala ani ta nejmenší pochybnost; 
už nemohl být znovu oklamán. Nebylo třeba horlivé odpovědi, nebylo třeba okamžitě nějak zareagovat, dát najevo své city. 
Bylo to pro něj zjevením, když si uvědomil, jak moc má Pána rád. S úžasem jednoduše říká: "Pane, ty víš všechno..." Začíná 
mu docházet, že Ježíše doopravdy miluje. Nebylo nutné říkat: "Podívej, tohle je důkaz mé lásky." Petr začal objevovat sám v 
sobě, jak moc má Pána doopravdy rád. Uvědomil si, že se jeho oči upírají jen na Ježíše Krista a nevidí nikoho jiného ani 
nahoře na nebi, ani dole na zemi. Nevěděl to, dokud od Pána nepřišla ta zpytující a bolestivá otázka. Pánovy otázky nám 
vždy zjevují, jací doopravdy jsme. 

 

Zhřešil, ale protože miloval Boha, tak nejen že z něho Pán Ježíš jeho hřích sejmul a odpustil mu. Ale použil 
si jeho selhání k tomu, aby mu ukázal jeho nitro. Aby Petr poznal sám sebe, a ještě více se mohl upnout na 
Ježíše. Použil si jeho hřích k tomu, aby mu (ale i nám) ukázal jak veliká je Boží odpouštějící milost.  
Jak to později vyjádřil apoštol Pavel: 

2Tm 2,13 Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 
 
Možná to zní jako kacířská myšlenka, ale i hřích si může Bůh použít k našemu dobrému, pokud ho opravdu 
milujeme. 
Bible jasně říká, abychom nehřešili. Hřešit a říkat: ať může Bůh projevit svou moc, je duchovní hazard. Je 
to pokoušení Pána Boha. A je spáno: nebudeš pokoušet Pána Boha svého! 
Ale jestliže zhřešíme, v pokání svého hříchu litujeme, Pán Ježíš nám odpustí. Už to je veliká milost. Ukazuje 
na Boží velkorysost a lásku k nám. Ale Bůh jde dál, než že jen odpustí. Svou mocnou, kreativní, láskyplnou 
rukou, vezme a přeformuje vyznaný hřích v náš prospěch. 
Je jako sklář, který vezme střepy z rozbité vázy, vhodí je do pece, a z roztaveného skla vytvoří nový, krásný 
předmět. Ještě krásnější a hodnotnější, než byl ten, co se rozbil. 
Pro mne osobně je toto jeden z největších důkazů Boží moci a lásky. Když Bůh vezme do svých rukou to, 
co jsem já pokazil, a přetvoří to v něco krásného a užitečného. 
 
 
Ale nezapomeňme – je zde jedna podmínka, kterou není možné vynechat. 
Musíme milovat Boha. Bible toto slibuje pouze těm, kteří milují Boha.  
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Proč je láska k Bohu tak důležitá? 
Protože láska k Bohu nás chrání (právě například od hříchu). Lidé, kteří nás milují, nám mohou 100x říkat: 
nedělej to, kazatel může hřímat z kazatelny: nehřeš, ale s námi to nic neudělá. Nedotkne se nás to, 
nepohne to s námi. Ale pokud milujeme Boha, opravdově, celým srdcem, pak ho nechceme zarmoutit. A 
tak se hříchu vyhýbáme jako „čert kříži“.  
Máme postoj Josefa, když ho uháněla manželka Potífara, a sváděla ho, aby se s ní vyspal: 

Gn 39,9 Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu!" 
 

Láska k Bohu je nejlepší ochrana proti hříchu. Jednak nám Bůh srze Ducha svatého ukazuje co je hřích, a za 
druhé, láska k Pánu Ježíši nás chrání, abychom nezhřešili. Jak bych mohl svým hříchem zarmoutit toho, 
který mne tolik miluje, že za mne zamřel? Jak bych mohl svým hříchem znovu křižovat Krista?  
Láska k Bohu dává našemu životu stabilitu.  
 
A pokud se stane, že zhřeším, pak na nic nečekám, a prosím za odpuštění. Okamžitě utíkám k Ježíši 
s prosbou: buď milostiv mne hříšnému. Protože nedokážeme žít s hříchem, který nás izoluje, vyřazuje 
z blízkosti Krista. 
 

1J 2,1-2 Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše 
Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 
 

 
 
Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha 
 

Bohatství, sláva, úspěch – to jsou dobré věci, ale mohou nás zničit, pokud nemilujeme Boha. 
Utrpení, nemoc, krize, těžkosti – to jsou těžké a nepříjemné věci – ale mohou nás posílit, pokud milujeme 
Boha. 
 
Pavel nám v tomto verši klade na srdce jeden důležitý duchovní princip:  
nejde o to, čím procházíme, co prožíváme, jaké jsou okolnosti našeho života, ale jde o to, jaký je náš vztah 
s Bohem. 
Ať jsou to věci dobré, nebo špatné, kterými procházíme, důležité je, jestli milujeme Boha. 
 

Buď se pro nás stanou kamenem úrazu, neštěstím, tragédií. Buď nás zničí, pohřbí, anebo nás posunou, 
změní, zhodnotí náš charakter. Odvíjí se to od našeho vztahu s Bohem. 
Pokud milujeme Boha, pak i ta nejhorší věc se pro nás stane požehnáním.  
 
 
 
MILOVAT BOHA 
Jak poznám, že miluji Boha? Vždyť se často sám v sobě nevyznám?  
Petr říkal: miluji Tě, jsem ochoten za Tebe položit i život. A selhal. Byla to prázdná slova.  
Já také často říkám: miluji Tě, Bože. Je to pravda? 
 

Pán Ježíš nám dává k dispozici jednoduchý test: 
J 14,23-24 Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; 
přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova.  
 

J 14,21 Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj 
Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat." 

 
Lásku k Bohu prokazujeme tím, že žijeme podle principů, zásad, přikázání, které nám dal. 
Lásku k Bohu prokazujeme tím, že máme ve svém srdci prostor pro Pána Ježíše. Ne jako hosta, ne jako 
občasnou návštěvu, ale dali jsme mu právo, aby v našem životě rozhodoval. 
Pozvali jsme ho, aby byl Pánem našeho života, a na tomto rozhodnutí nic neměníme. 
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Ř 8,28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha 
 

Kdo toto udělal, prožívá, že Bůh Otec a Pán Ježíš jeho Syn, jsou v jeho srdci. Přišli a učinili si v nás svůj 
příbytek. Přišli a mají v mém srdci trvalý pobyt.  
A nejen Otec a Syn, ale i Duch svatý, jak říká Pavel: 

1K 6,19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha?  
 
A jeho přítomnost v našem životě je zárukou toho, že vše, co nás potká, musí nakonec být k našemu 
dobrému. 
 
 
 
Prožívám, že všechny věci mi napomáhají k dobrému? 
 

Pokud ANO, díky Bohu za to!    (možná by bylo dobré povědět něco o tom pro povzbuzení církve) 
Pokud NE, tak se naskýtá odpověď: je to proto, že nemiluješ Boha! 
Ale to je laciná, povrchní, alibistická odpověď. Pryč od ní. Může to tak být, ale může to být i úplně jinak. 
 
Pokud se Vám zdá, že toto zaslíbení ve Vašem životě nefunguje, položte si tyto otázky: 
 

1. Miluji Boha celým srdcem, myslí a silou? 
2. Naplnil se čas? 
3. Dovedu se dívat na situace, v kterých stojím z Boží perspektivy? 
4. Vím, jak by se vyvíjel můj život, kdyby se vše událo podle mých představ? 

 
 
 
 
 
Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha 
 

Až budete doma přemýšlet o tomto konstatování, o této pravdě, otevřete si Bibli, a přečtěte si celou 
osmou kapitolu epištoly Římanům, z které je tento verš. 
 
Dočtete se tam o tom, že pro Vás, kteří jste přijali Krista 

 není žádné odsouzení 

 máte v sobě Božího Ducha 

 jste živi z Boží moci 

 jste dědicové všech Kristových zaslíbení 

 Duch svatý se za Vás přimlouvá 

 Bůh si Vás vyvolil 

 nic Vás neodloučí od Boží lásky 
 
 
V kontextu všech těchto slov budeme víc a víc chápat, že je to pravda. 
Abychom mohli jasně a směle a Pavlem prohlásit: VÍM! 

 

Vím, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha 
Vím, že mi všechno napomáhá k dobrému, protože miluji Boha. 

 
 
 
Modlitby za nemocné 
Modlitby s vyznáním prosbou: Chci Tě milovat! 
Modlitby za Vás, kteří prožíváte, že Vám některé věci nepomáhají k dobrému…  
 
 


