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1J 5,1 Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dítě. 
2 Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. 
3 V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká, 
4 neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 
5 Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 
6 To je ten, který přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže; a Duch 
o tom vydává svědectví, neboť Duch jest pravda. 
7 Tři jsou, kteří vydávají svědectví 
8 - Duch, voda a krev - a ti tři jsou zajedno. 
9 Přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží; Boží svědectví je to, co pověděl o svém Synu. 
10 Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří 
svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. 
11 A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. 
12 Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 
13 Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. 
14 Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 
15 A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. 
16 Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí; a Bůh mu daruje život, 
jestliže nehřešil k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti; o takovém neříkám, abyste za něj prosili. 
17 Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti. 
18 Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne. 
19 Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého. 
20 Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom 
pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. 
21 Děti, varujte se modlářství. 
 
 
George Müller (27.9.1805 – 10.3.1898) narozen v Německu, od roku1829 v Anglii 
Otec mu platil vzdělání v naději, že z něj bude Luterský farář. George ale otcovy peníze promrhal v alkoholu a 
v sázkách. V 16. letech se dostává do vězení. Pobyt ve vězení ho nezměnil, vrátil se k divokému životu. 
Jednou ho jeho kamarád přesvědčil, aby s ním šel na modlitební shromáždění, zde George vydal svůj život 
Bohu. V roce 1829 se přestěhoval do Anglie, kde se stal kazatelem na malém sboru. Bůh mu žehnal, brzy 
sbor z 18 členů vyrostl na 277 lidí. 
V té době byla v Anglii velká bída, ve městech žilo na ulicích mnoho sirotků. G. Müller se rozhodl těmto 
dětem pomoci. Založil pro ně sirotčinec. Práce se rozrůstala, a tak koupil pozemky, kde postavil 5 rozlehlých 
domů, ve kterých v jedné době žilo až 2.000 dětí. 
Přesvědčením Müllera bylo, že Bůh se o něj a jeho práci postará. Proto nikdy po nikom nežádal peníze, ale za 
všechny potřeby se „pouze“ modlil. A Bůh na jeho modlitby odpovídal. Ať už se jednalo o jídlo, oblečení, 
anebo právě koupi pozemku a postavení domů pro sirotky, či o prostředky pro jejich vzdělání.  
Za svého života se postaral více jak o 10.000 dětí, kterým zajistil bydlení, jídlo, výchovu a vzdělání. 
(Více se dočtete v knize „A přece nebeský otec o ně se stará“) 
 
G-Muller si jasně uvědomoval, pečivo i mléko nám dal Bůh. Ano, použil si pekaře a jeho citlivou mysl na 
vedení Duchem svatým, použil si situaci, díky se mlékaři rozbil povoz právě u jejich sirotčince, ale za tím vším 
byla ruka Boží. Modlili jsme se, a Bůh nám to dal. 
 
Možná se to zdá samozřejmé, ale ne vždy takto ve svých životech myslíme. 
Jan nás vybízí: 

1. Jan 5,14 Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 
15 A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. 

 
Často se snažíme situace a okolnosti našeho života vysvětlit racionálním způsobem. Na vše se najde 
vysvětlení. A je to jednodušší, přijatelnější, než vidět za vším Boží ruku. 
Možná i proto, že chceme být v hloubi naší duše nezávislí. Nechceme nikomu nic dlužit – ani Bohu. 
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10 malomocných 
L 17,12 Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál 
13 a hlasitě volali: "Ježíš, Mistře, smiluj se nad námi!" 
14 Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a ukažte se kněžím!" A když tam šli, byli očištěni. 
15 Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; 
16 padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to Samařan. 
17 Nato Ježíš řekl: "Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? 
18 Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?" 
19 Řekl mu: "Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila." 

 
Jen jeden přemýšlí, proč se to stalo? 
Prosil jsem a dostal. Kdo způsobil ten zázrak? Ježíš! 
A proto se vrací, aby vzdal chválu Bohu. Děkuje Ježíši, jemu přeci vděčí za záchranu! 
Není pro něj v tuto chvíli podstatné jít ke knězi, aby ho prohlásil za čistého, za zdravého.  
Chce vyjádřit svou vděčnost tomu, který ho zachránil. 
Nikdo mu to nemusí říkat, je to spontánní reakce… 
 
Náman Syrský (2. Královská 5,1-15) 
Onemocněl malomocenstvím. Na radu děvčete -  otrokyně (která je z Izraele), jede za prorokem Elizeem.  
Na jeho pokyn – jdi, a 7x se ponoř do řeky Jordánu, reaguje nejprve hněvem. Bere to jako ponížení. Ale 
nakonec se podřídí. A je uzdraven. 
V tu chvíli je mu vše naprosto jasné. Byl to Hospodin, kdo ho uzdravil. Ne prorok, ne léčivá voda Jordánu, ale 
Bůh.   
 
 
Liberální teologie se snaží vše objasnit tak, aby nebylo třeba věřit v zázraky. 
Hradby Jericha prý padly, když začali kněží troubit a lidé křičet – zvuková vlna hradby zbořila… 
Přechod přes Rudé moře – bylo tam málo vody, přebrodili se (a v této malé vodě se pak utopila vojska 
egyptské armády?) 
Kristovo vzkříšení – nezemřel, byl v bezvědomí, probudil se, odvalil kámen a odešel… 
A když už není možné zázraky vysvětlit, říká liberální teologie, že se jedná o symboliku, a ne o skutečnou 
událost.   
Ale co zůstane z Bible, pokud zázraky vyřadíme? 
A co bude s našimi životy, pokud v nich nebude Bůh zasahovat? 
 
Jan nám říká: 

1. Jan 5,14 Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 
15 A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. 

 MODLETE SE 
Bůh nás slyší, na to nikdy nezapomeňte. A pokud ho žádáme, On odpoví. Dá nám, co potřebujeme. 
Jak to řekl Pán Ježíš: 

Mt 7,7 Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. 
8 Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. 

 

Ano, je zde zmínka o Boží vůli. Máme prosit ve shodě s Boží vůlí. 
Co to znamená, vysvětluje Jakub: 

Jk 4,3 Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně. 
 

Sobecká, pyšná, vyžadující modlitba končí u stropu, ale pokorná prosba bude vyslyšena. Nemusíme 
se bát prosit o cokoliv. Bůh nám dává nad naše očekávání. Není troškař, není škrt, není malicherný, 
ale je velkorysý. 

1K 2,9 Ale jak je psáno: 'Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, 
připravil Bůh těm, kdo ho milují.' 
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 A PŘIJDE-LI POMOC, DOSTANETE-LI TO, ZAČ JSTE PROSILI, PAMATUJTE: JE TO DAR OD BOHA 
Jk 1,17 'Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování' je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel.  

 Nikdo menší než Bůh vyslyšel tvou prosbu a dal ti, to po čem toužilo tvé srdce. 
Ž 37,4 Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. 

 On dává neskonale víc, než za co se odvážíme prosit! 
Ef 3,20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač 
prosíme a co si dovedeme představit, 
21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. 

 
 
I když si neuvědomíme, nebo popíráme, že to, co jsme dostali je dar od Boha, On to nevezme zpátky. 
Bůh nebere své dary zpět…   (Ř 11,29 Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.) 
ale pokud budeme stále říkat: náhoda, souhra okolností, mé schopnosti, pak se může stát, že příště to Bůh 
skutečně nechá náhodě, souhře okolností, nebo našim schopnostem… 
 
Učíme se vidět za vším Boží ruku. 
Ano, můžeme mít pochybnosti, to Bohu nevadí. Chce nás třeba i skrze pochybnosti dovést k pevné víře. 
 
Gedeón 
Vadí mu, že Izrael se odklonil od Hospodina a že je pod nadvládou Mediánců. 
Kde jsi, Hospodine, kde je Tvoje moc?, modlí se.  
A Hospodin odpovídá: jsem zde, vysvobodím Vás a použiji se Tebe. 
Když pak má Gedeón na Boží příkaz jít a bojovat proti okupantům, není si jistý, je-li to od Boha. 
A proto prosí: Bože, potvrď mi, jestli je to opravdu Tvá vůle. 
Chce znamení. A Bůh to respektuje. 
Dám ven na noc ovčí kůži, ať je mokrá a okolní zem suchá. Stane se tak. Ale Gedeón má stále pochybnosti. 
Jedná se o mnoho, a co když v noci nebyla rosa, a někdo mu kůži polil… 
Dej ať je všude rosa a kůže je suchá. Stalo se tak, a Gedeón si je jist, je to vůle Boží. 
Jde, vítězí a vysvobozuje Izrael. 
Ví, že to co se stalo je Boží čin, a ne jeho dílo, jeho statečnost a povaha. 
Když ho národ vybízí k tomu, aby se stal jejich králem, protože je vysvobodil, říká: Vašim králem je Hospodin, 
On vás vysvobodil! (Soudců 8) 
 
Když nás Bůh vede, nevadí, pokud máme pochybnosti, ale důležité je, abychom nakonec pochopili a uvěřili: 
je to Bůh, který odpověděl na mé modlitby, který dal vítězství, který mne uzdravil, který zachránil mou duši. 
 
Žalm 103 

Ž 103,2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! 
3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, 
4 vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, 
5 po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. 
 

8 Hospodin je slitovný a mi lostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; 
9 nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. 
10 Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. 
11 Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; 
12 jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. 
13 Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. 
 

17 Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny 
synů, 
18 s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. 
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Připomínej si:  
Prosil jsem, a Bůh odpověděl. Nebyla to náhoda, ale byl to Boží čin. Děkuj mu za to a pověz druhým o tom, 
co Bůh pro tebe udělal. 

Mk 5,18 Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl s ním. 
19 Ale nedovolil mu to a řekl: "Jdi domů k svým a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad 
tebou smiloval." 

Jsme svědci Božích činů, které proměnily náš život! 
Proto chceme dát prostor i na bohoslužbě ke svědectvím. 
 
 
 
Důsledek toho, když vím, že to bylo od něj… 

 nové poznání Boha, jeho láky, zájmu o mne, i moci 
 roste má víra, oddanost a důvěra 
 roste odvaha – prosit o další a další potřeby (ať už mé, či mých bližních) 
 roste víra – on to udělá, je věrný, mohu se na něj spolehnout 
 roste touha znát Boží vůli (vždyť je důležité prosit podle vůle Boží) 
 roste vděčnost 

 
 
 
APLIKACE 
Manželství. Modlil ses za svou manželku, Bůh to ji dal.  
Teď, po 10 (15,20,40) letech proházíš krizí. Jak to vlastně je? 
Dal mi je Bůh, toto vědomí ti dá sílu o manželství bojovat, pomůže ti překonat krizi, a Váš vztah se obnoví, a 
bude hlubší než kdykoliv předtím. 
 
Práce – modli ses, a Bůh to ji dal.  
Nerezignuj, když přijdou těžkosti, ale ptej se: mám zde zůstat, je to Boží vůle? Rozprostři rouno (ovčí kůži), 
pokud si nejsi jistý, jednou, dvakrát… 
A pokud víš, že je to tvé místo, pak se modli: co můžeš změnit, jak tě chce Bůh použít. 
Pokud Ti Bůh ukáže – udělej změnu, pak ho poslechni, On tě provede, a má pro Tebe připravené nové místo. 
 
 
George Müller věřil v Boží pomoc, a proto se modlil i za praktické věci. 
Já nemám takovou víru, ale také se modlím za praktické věci, každodenní problémy.  
Často jsem si říkal: a slyší mne Bůh vůbec. Často jsem to chtěl vzdát, ale nakonec vždy přišla odpověď. 
Pomoc, vysvobození. 
Ať už se jednalo o ekonomické problémy, zdravotní, vztahové, duchovní… 
 
Bůh je věrný. 

2Tm 2,11 Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. 
12 Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. 
13 Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 

 
A proto  

Žd 4,16 Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v 
pravý čas. 


