
 

Śniadanie z panem Mullerem 
 

 

– Chleb drożeje – powiedział ktoś pewnego dnia Georgowi Müllerowi. – Co zrobisz?   
– Cóż – odparł po namyśle Müller – podejrzewam, że skoro Bóg zapewnia nam chleb w cenie 4 groszy za bochenek, to 
zapewni nam go także za 8 groszy.  
 

W taki sposób George Müller radził sobie z problemami. Otworzył już trzy sierocińce na ulicy Wilsona, nie 
prosząc nikogo o pieniądze na ich utrzymanie. Polegał tylko na modlitwie o to, czego potrzebował. Żadnemu z 
pomocników pracujących w tych domach nie wolno było prosić innych o pieniądze ani opowiadać, jakie mają zasoby. 
George Müller jednak zawsze dokładnie zapisywał każdą modlitwę, która została wysłuchana, aby inni mogli zobaczyć, 
że Bóg jest wierny. 

 
Zawsze mieli co jeść i co na siebie włożyć. Dzieci w domach nigdy nie wiedziały, że czasami nie było w ogóle 

pieniędzy na zakupy. Tylko pracownicy wiedzieli i dołączali do Müllera, modląc się z wiarą. Czasami nie mieli czym 
opłacić rachunków. Müller chodził wtedy na długie spacery i modlił się. Zdarzało się, że zaczepiali go obcy ludzie, którzy 
dawali mu pieniądze dla sierot. To pozwoliło opłacić kolejny posiłek, a George Müller bardzo się wtedy cieszył.  

 
Któregoś dnia rano nie mieli w kuchni jedzenia ani pieniędzy, a była pora śniadania. Dziecko jednego z 

pracowników bawiło się wtedy w ogródku sierocińca. Müller wziął tę małą dziewczynkę za rękę i zaprowadził do 
jadalni. – Chodź – powiedział – zobaczymy, co zrobi nasz Ojciec. – Stół był zastawiony. Kubki i miski stały na swoim 
miejscu. Na stole nie było nic innego prócz pustych talerzy. Dzieci ustawiły się w kolejce i grzecznie czekały na jedzenie.  

 
Wtedy George Müller zaczął się modlić. – Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, co dasz nam jeść. –  Wtedy ktoś zapukał do 
tylnych drzwi. Gdy otworzyli, stał tam poddenerwowany piekarz. – Panie Müller, po prostu nie mogłem wczoraj spać. 
Czułem, że nie macie chleba na śniadanie, a Pan chciał, żebym wam trochę przywiózł. Wstałem o drugiej w nocy i 
upiekłem dla was ten chleb. – Müller podziękował mu i chwalił Pana za Jego nieustającą troskę. Mieli już świeży chleb 
na śniadanie. Po chwili znowu ktoś zapukał. Tym razem przybył mleczarz. Był zakłopotany, bo zepsuł mu się wózek, 
którym rozwoził mleko. Zapytał, czy byłaby taka możliwość, żeby rozładował świeże mleko, żeby dzieci mogły je wypić. 
Musiał bowiem jak najprędzej naprawić wózek. Chociaż jeszcze przed paroma chwilami nie mieli w domu nic do 
jedzenia, dzieci miały już świeży chleb i mleko, by się najeść.  
 

Pewna pani, która posiadała bardzo drogą biżuterię, oddała ją całą p. Müllerowi na dzieło Pańskie. Pieniądze 
uzyskane ze sprzedaży naszyjników i bransoletek wystarczyły na pokrycie kosztów z całego tygodnia oraz na wypłaty 
dla pomocników. Zanim George Müller sprzedał jeden z pierścieni, napisał diamentem na szybie: „Jahwe-Jireh”, czyli 
„Pan zaopatrzy”. 

 
Ilekroć mieli kłopoty, patrzył na ten napis na szybie i czuł zachętę do tego, by dalej ufać Bogu, który uwielbia zaspokajać 
potrzeby. 
 
Przypomina mi to historię biblijną mówiącą o tym, jak dzieci Izraela przechodziły przez pustynię, zmierzając do nowej 
ziemi, którą Bóg im obiecał. Wszyscy byli głodni, bo nie mieli nic do jedzenia. Narzekali przed Mojżeszem myśląc, że 
pomrą na pustyni. Bóg jednak dostrzegł ich potrzebę i powiedział Mojżeszowi, że codziennie skoro świt będzie spadał 
z nieba chleb (Wj 16,4). Kiedy lud budził się codziennie wcześnie rano, ziemia pokryta była czymś, co wyglądało niczym 
białe płatki. Izraelici mogli to zbierać i jeść. Starczało jedzenia na dzień, a Bóg ostrzegł ich przed zachłannym 
gromadzeniem, bo jedzenie zepsułoby się w ciągu nocy. Chciał, by lud ufał Mu, że codziennie będzie go zaopatrywał. 
Przez czterdzieści lat na pustyni Bóg był wierny i codziennie zapewniał Izraelitom pożywienie.  


