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„Proste a bude vám dáno“ 

SZ: Žalm 145; NZ: Janovo evangelium 16,23b-27 

Dnešní neděle má název Rogáte = „Proste a bude vám dáno“. Velmi jsem se těšil na toto téma, 

protože mám modlitby velmi rád a proto, že je to povzbudivé téma: „Proste a bude vám dáno.“ 

Nádherné zaslíbení. Jenže, text z Janova evangelia zní trochu záhadně. Ježíš v něm nehovoří jen o 

vyslyšených modlitbách, jako v jiných evangeliích, ale o modlitbách „v jeho jménu“. Co to znamená 

prosit v Ježíšově jménu? Skrývá se v tom nějaký postup, nebo klíč k úspěšnému modlitebnímu životu? 

Mnozí lidé to tak chápou. Ale je tomu skutečně tak?  

Ježíš říká svým učedníkům, že se s nimi po svém vzkříšení znovu setká, a až se to stane, mají se modlit 

tak, jak se dosud nemodlili – „v jeho jménu.“ Budou-li o něco prosit Nebeského Otce v Ježíšově 

jménu, dá jim to! A znovu zdůrazňuje: „Proste a dostanete“, a dodává: „Aby vaše radost byla plná“. 

Věřte, že tento krásný text o zaslíbení vyslyšení modliteb uchopuji s velikou bázní. Rád lidi kolem sebe 

povzbuzuji, ale ne lacině. Pojďme tedy nejprve prozkoumat pojem „jméno“ v Bibli. 

 

Jméno v Bibli 
Jména se v biblických dobách vyvíjela. Často byla výrazem nějaké vlastnosti člověka, nebo očekávání, 

které měly rodiče. Některá jména byla spojována s bohy. U Izraelců pak s kořenem „El“, jako 

například Daniel (= Bůh je tvůj soudce), nebo Samuel (= Bůh vyslyšel). Jméno dítěti dávali rodiče. 

Později v Ježíšových dobách bylo ustáleným zvykem, že prvorozený syn nesl jméno otce. Někdy však 

člověku dal jméno Hospodin. Například Abramovi řekl, že se již nebude jmenovat Abram (= Otec), ale 

Abraham (= Otec hlučícího davu pronárodů). Takových případů nalezneme ve SZ více, ale uvedeme si 

také jeden z NZ. Rodiče Jana Křtitele, Zachariáš a Alžběta nepojmenovali svého synka po otci, 

Zachariáš, ale podle Boží vůle Jan. A nakonec i Ježíš Šimonovi (Šimon = Slyšící), dal jméno Petr (= 

Skála). V biblických dobách jméno znamenalo více než dnes. Bylo součástí každého člověka, 

vyjádřením jeho podstaty, poslání, nebo moci. Dostat nové jméno mohlo znamenat dostat novou 

moc. To musíme mít na paměti, když budeme uvažovat nad významem Božího jména. 

 

Boží jméno 
Jméno Hospodinovo je výraz, kterým SZ označuje podstatu Boží, jejíž součástí je jméno. Znát samu 

podstatu Boží = znát jeho jméno (Izajáš 52,6 Můj lid však pozná mé jméno, pozná v onen den, že to 

jsem já, kdo prohlašuji: »Tu jsem«."). Šalomoun vystavěl chrám Hospodinovu jménu a takto se modlil:  

1 Královská 8 

28 Hospodine, můj Bože, skloň se k modlitbě svého služebníka a k jeho prosbě o smilování a vyslyš 

lkání a modlitbu, kterou se tvůj služebník před tebou dnes modlí: 

29 Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé 

jméno. Vyslýchej modlitbu, kterou se bude tvůj služebník modlit obrácen k tomuto místu. 

Jméno je spojeno s podstatou. Božímu jménu je připisována schopnost jednávání, např.: Jméno 

Hospodinovo podepírá krále (Ž 20,2). Když SZ hovoří o Boží přítomnosti, používá buďto pojem „Boží 

tvář“ (Ž 80,4.8.20), nebo pojem „jméno“ (Žalmy 75,2 Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu! 

Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech). Když se Mojžíš Hospodina ptá, jaké je jeho jméno, 

dostane se mu odpovědi: „JSEM, který JSEM. Což znamená, jsem Bůh jsoucí, přítomný, blízký.  
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Když někdo hovořil ve SZ v Hospodinově jménu, nehovořil pouze v souladu s jeho vůlí, ale v jeho moci 

a autoritě. A jednat k chvále jména Hospodinova znamená, jednat tak, aby Bůh byl oslaven. 

  

Kristovo jméno 

Hospodin dal svému jednorozenému Synu jméno nad každé jméno (Fp 2,9n). Před jeho jménem se 

skloní každé koleno a každý jazyk vyzná: „Ježíš Kristus jest Pán.“ O Ježíšově jménu platí vše, co bylo 

řečeno o Hospodinově jménu: Moc, hodnost, sláva. A vždy nějak ve vztahu k lidem. Jeho jméno, je 

zpřítomněním toho, kým je Ježíš pro nás – Imanuel = Bůh s námi. Jméno Ježíš je pořečtělý tvar hebr. 

Jehošua = Hospodin je spása. Ti kdo v něho uvěří, budou spaseni.  

Když Ježíš odcházel k Otci, řekl:  

Marek 16 

17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit 

novými jazyky; 

18 budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat 

ruce a uzdraví je." 

V jeho jménu je moc pro ty, kdo mu patří celým srdcem a celým svým životem. Moc ke spasení i ke 

konání Jeho vůle. V jeho jménu máme děkovat Otci (Ef 5,20). A nyní se dostáváme k dnešnímu 

tématu. V Jeho jménu smíme prosit Nebeského Otce.  

 

Prosby v Kristovu jménu 

Pán Ježíš říká, že můžeme o něco prosit Otce v jeho jménu a bude nám dáno. Nespecifikuje přesně co 

má na mysli, ani to nějak nevyplývá z kontextu. Někteří lidé se domnívají, že prosit v Ježíšově jménu 

znamená prosit v jeho autoritě. Ale já si to nemyslím. Nemůžeme vůči Bohu uplatňovat nějakou 

autoritu. Jiní se domnívají, že prosit v Ježíšově jménu znamená prosit ho v souladu s jeho vůlí a 

takové modlitby budou vyslyšeny. To zní logicky – když nás Bůh svým Duchem přivede k modlitbám 

za konkrétní věci, pak asi je chce vyslyšet. Ale mně se zdá, že je to spíše pokus, jak ospravedlnit to, že 

některé naše modlitby nejsou vyslyšeny. „Modlili jste se za něco a Bůh nezasáhl? Pak jste se asi 

nemodlili v souladu s jeho vůlí.“ Slyšel jsem také, že modlit se v Ježíšově jménu znamená připojit na 

konec naší modlitby větu: „Modlíme se v Ježíšově jménu,“ a tím si zajistíme vyslyšení. Ale to je přeci 

hloupé. Vždyť Bůh vidí do našich srdcí a ví, jestli se modlíme v Ježíšově jménu! Nehraje s námi hru na 

kočku a na myš! 

Modlit se v Ježíšově jménu znamená modlit se s ohledem na jeho spasitelný čin. Modlit se pro 

lásku, se kterou za nás Ježíš na kříži umíral. Ježíš položil svůj život za naše hříchy, a proto můžeme 

svobodně přicházet k Bohu Otci. Opona, která oddělovala svaté místo (kde přebývala Hospodinova 

sláva), od lidu, je roztržena. Už nejsme odděleni, nejsme boží nepřátelé. Stali jsme se božími přáteli, 

pro Ježíšovu oběť. Důvodem, proč smíme přicházet k Nebeskému Otci s prosbami je, že nás Bůh 

miluje. A my ho můžeme prosit pro jeho milovaného Syna. Ježíš se před svým zatčením modlil za své 

učedníky, aby byli v něm, aby byli jako On. Na konci řekl Bohu Otci: „Dal jsem jim poznat tvé jméno a 

ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich." (Jan 17,26). 

Cílem Ježíšova působení bylo, aby učedníci poznali Nebeského Otce, a tak, aby v nich byla Boží láska, 

a aby se podobali Ježíši. A to je cílem Ducha svatého v nás. Abychom poznávali Boha Otce, Syna i 

Ducha svatého. A skrze toto poznávání, aby v nás byla jeho láska. Kdykoliv se budeme modlit za to, 

abychom poznávaly Boha a aby v nás byla jeho láska, Bůh řekne: „AMEN“.  
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Děkuji za vyslyšené modlitby 

A jak je to se zaslíbením vyslyšených modliteb? Ježíš řek: „Proste a bude vám dáno.“ A Ježíšovo slovo 

musí platit. Všichni, kdo jsme křesťané, můžeme vydávat svědectví, že Pán mnohokrát v našich 

životech vyslyšel naše modlitby. Jsme lidé a také Boží děti. Bůh nás má rád a ví, že máme své potřeby 

a starosti. Bůh je dobrý Otec, „nedá nám štíra, když bychom ho prosili o rybu“ (Mt 7,9-11). Dává nám 

mnohé dobré věci. Každý den se o nás stará, živí, šatí, chrání. Jsme vzácní v jeho očích. Dává nám 

někdy mnohem více, než skutečně potřebuje, tak jako my dáváme svým dětem více, než potřebují. 

Někdy nám plní i naše sny a touhy, protože je náš Otec a má nás rád. Měli bychom si připomínat 

vyslyšené modlitby a vzdávat Bohu chválu.  

Děkuji za nevyslyšené modlitby 

Já mnohokrát děkuji Pánu za to, že mnohé moje modlitby nevyslyšel. Kdyby to býval udělal, byl bych 

nyní jinde, nebo bych dopadl špatně. Ještě že se Bůh neřídil mou moudrostí a vedl můj život podle 

své vůle, ne podle mých přání a tužeb. Vyslyšení našich modliteb se může projevit i nevyslyšením 

našich proseb. Modlíme se přeci: „Buď vůle tvá.“ A Bůh říká „amen“ a bere nás vážně. Věříme a 

vyznáváme, že Bůh naše životy vede lépe, než bychom je vedli my sami. A tak Pán mnohdy nevyslyší 

naše modlitby, protože ví, že by nám to neprospělo a vede nás jinou cestou, než chceme my. Někdy 

je to cesta těžká, bolestivá, cesta utrpení. I dobrým lidem se stávají zlé věci. Žijeme na zemi propadlé 

klatbě a zlé věci se nám nevyhýbají. Nerozumíme tomu, proč se to děje. Někdy pochopíme později, 

když se ohlédneme zpět po létech, jindy neporozumíme ani po létech, proč jsme museli projít bolestí, 

nebo proč jí stále procházíme, i když prosíme. Snad porozumíme v Nebi. I apoštol Pavel 3 x volal 

k Pánu, ale Pán mu odpověděl: „Stačí, když máš mou milost.“ Nevíme, proč Bůh naše prosby někdy 

nevyslyší, a musíme procházet bolestí. Ale věříme, že v jeho rukách je naše duše v bezpečí, že se nám 

ani vlas z hlavy neztratí bez jeho vědomí a že jsou nám spočteny i všechny vlasy na naší hlavě (Lk 

21,18; Lk 12,7). Věříme v jeho lásku a sílu, že nás provede vším (Iz 43,2).  

 

Modlitba důvěry 

Modlitba v Ježíšově jménu je modlitba důvěry v jeho dobrotu a lásku. Je to důvěra dítěte, které se 

schoulí do bezpečí náruče matky, nebo otce. Modlitba v Ježíšově jménu je modlitba v důvěrném 

vztahu s Bohem, že nám pro lásku Kristovu bude dáno, oč prosíme. A někdy nám bude dáno více, než 

prosíme, i když nám Bůh nevyhoví v tom, oč přesně prosíme, protože nedokážeme dohlédnout tam, 

kam dohlédne On. Modlitba v Ježíšově jménu, je modlitba důvěry, že s Bohem projdeme vším, i tím, 

čeho se bojíme. 

Vzdejme chválu našemu Bohu za všechny vyslyšené modlitby. A tam, kde nerozumíme, důvěřujme 

Boží Lásce. Bůh nás miluje a nepřestane milovat až do konce věků. Jeho Láska sahá až za hranice 

našich pozemských životů. Radujme se z něho, z toho, že mu smíme patřit. A modleme se v důvěře. 

Neboť on je náš milující Otec. A věřme v Boží zaslíbení, že nám dá, oč ho požádáme v Ježíšově jménu. 

Kdo prosí, dostává. AMEN 

 

 

 

 

 


