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Co? 
Modlit se Boží zaslíbení nad našimi životy a situacemi, v nichž se nacházíme, je velmi mocné. Tento 
modlitební nástroj ti pomůže modlit se Boží zaslíbení ve tvém životě. 
 

Proč? 
„Je úžasné mít při modlitbě ústa plná Božího slova, protože žádné jiné slovo u něj nemá takovou váhu 
jako Jeho vlastní.“ Charles Spurgeon 
 

Biblický odkaz: 
„V něm je ,ano‘ ke všem Božím zaslíbením a skrze něj zní naše ,amen‘ ke slávě Boží.“  
2. list  Korintským 1,20 
 

 
 

Stručný úvod k Božím zaslíbením 
 
Bible jasně říká, že „bez víry není možné zalíbit se Bohu“ (Židům 11,6), ale zároveň obsahuje spoustu 
příběhů, které nám ukazují, jak obtížné je žít vírou uprostřed našeho padlého světa, který žije ve 
vzpouře. Nicméně jsme povoláni k životu víry.   
 
Taková víra v nás roste a sílí skrze modlitbu. Proto je modlitební meditace nad Božími zaslíbeními  
a jejich prohlašování nad naším životem hlavní způsob, jak budovat svůj život víry. 
 
Stejně tak jako každodenní cvičení v posilovně postupně posiluje naše fyzické svaly, naše víra může 
růst jedině tak, že si uděláme z modlitební meditace nad Božími zaslíbeními pro náš život každodenní 
zvyk. 
 

Proč se na tato zaslíbení můžeme spolehnout? 
 
Je mnoho Božích zaslíbení, která nám náleží prostě proto, kým Bůh je. Jsou to nadčasové pravdy 
postavené na absolutní realitě toho, že Bůh dodržuje svou smlouvu a že je neměnný Otec, plný 
nesmírné dobroty. Balaám prohlásil o Božím slovu toto:   
 
„Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví snad, a nedodrží to, řekne snad něco, 
a nesplní?“ Numeri 23,19 
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Bůh je jak tím, kdo sliby dává, tak tím, kdo je plní. Ve Starém zákoně vidíme mnoho důkazů. Bůh svůj 
lid nikdy neopustí a nezapomene na smlouvu, kterou s ním uzavřel. 
 
K Božímu záměru pro náš život můžeme říci „ano“, protože „nás v Kristu požehnal veškerým 
duchovním požehnáním v nebesích!“ (Efeským 1,3). Toto nám otevírá biblické téma dědictví. Bůh pro 
nás má „zaslíbenou zemi“, kde můžeme žít, dědictví a cíl v Kristu, kam můžeme dojít a kde je 
nezměrně více, než oč žádáme nebo si umíme představit. 
 
Na cestu k naplnění svého poslání se dostaneme pouze skrze víru a víra může být posílena jenom 
Božími zaslíbeními. Tato zaslíbení můžeme poznat a začlenit do svého života skrze modlitbu. 
Jednoduše řečeno: Modlitba je proces, prostřednictvím něhož Boží zaslíbení rozpoznáme, neseme  
i naplňujeme. 
 

 
 

Prakticky: Jak se modlit Boží zaslíbení 
 
Nejprve je důležité uvědomit si, která Boží zaslíbení jsou něčím podmíněná – která z nich vyžadují 
naši poslušnost, abychom mohli naplno vstoupit do reality daného zaslíbení v našem životě. 
 
Za druhé nám může pomoci zvažovat Boží zaslíbení ve dvou odlišných, a přitom navzájem se 
doplňujících způsobech. 
 
Nadčasové pravdy 
 
Tato zaslíbení mohou být popsána jako obecné sliby, které nasytí tvého ducha a duši Boží realitou.   
 
Týkají se Božího věrného charakteru a lásky plynoucí z jeho smlouvy s námi, projevující se miliónem 
různých způsobů. Můžeme se je nad svým životem modlit bez ohledu na to, v jakém životním období 
se zrovna nacházíme.   
 
Bible obsahuje zaslíbení o zaopatření (Lukáš 12,22-32), ochraně (Žalm 91), novém stvoření (2. list 
Korintským 5,17), Boží neselhávající lásce (Pláč 3,22-23), zdraví (Žalm 103,1-3) a Boží přítomnosti, 
která se nás nikdy nezřekne (Židům 13,5). 
 
Takovéto modlitby rozdmýchají naši víru, zakotví naši duši v Božím charakteru, ujistí nás o naší 
identitě Božích dětí, obnoví naši mysl a posvětí naši představivost. Tato zaslíbení jsou naším 
právoplatným dědictvím díky tomu, co pro nás udělal Ježíš. 
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Zaslíbení do určitých situací nebo období 
 
Bůh nám také rád dává konkrétní zaslíbení pro určité oblasti našeho života, lidi, za něž se modlíme, 
nebo období, kterými právě procházíme. 
 
Někdy se Boha ptáme na směr, jímž se v životě vydat, nebo se přimlouváme za konkrétní dítě, přítele 
či město a On nám dá „okamžik zjevení“. V takové chvíli nám umožňuje nahlédnout, co pro náš život, 
život toho, za koho se modlíme, nebo pro určitou situaci vidí On. Může nám to zjevit jako slovo, 
obraz, vnitřní dojem nebo připomenutí části Písma. Mělo by nám to ukázat „preferovanou 
budoucnost“, dát nám „vizi namísto spoléhání se na to, co je vidět“. 
 
Jde o to, že Bůh chce, abychom zahlédli něco, co v současné době nevidíme přirozenýma očima,  
a poté se za to modlili. 
 
To je pak zaslíbení, jehož se zuby nehty držíme, i když realita křičí pravý opak. Toto znamená bojovat 
za své zaslíbení tak jako Abraham, který se navzdory neplodnosti své ženy a svému vysokému věku, 
který už mu neumožňoval být otcem, modlil a věřil zaslíbení, že bude mít syna: „Byl totiž přesvědčen, 
že co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit“ (Římanům 4,21). 
 

 
 

Knihy pojednávající o modlitbách Božích zaslíbení 
• Praying the Promises – Max Lucado 

• Prayer: Finding the Heart’s True Home – Richard Foster 

 
 


