Čtrnáct modliteb za budoucího manžela
Jer 17, 7 – 8 ,,Požehnaný ten muž, který doufá v Hospodina, a jehož naděje je Hospodin. Neboť podobný bude
stromu štípenému při vodách, a při potoku pouštějícímu kořeny své, který necítí, když přichází vedro, ale list jeho
bývá zelený, a v suchém roce nestará se, aniž přestává nésti ovoce.“
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Vítej na naší čtrnáctidenní cestě modliteb za budoucího manžela! Těší nás, že ses do toho dala. Bude to
skvělé! A věděla jsi, že tvůj budoucí manžel tyto modlitby potřebuje? Opravdu.

Samozřejmě, můžeš se tyto modlitby modlit tak, že si je jen přečteš, ale ráda bych tě poprosila, aby sis je přepsala
vlastními slovy – do deníku, diáře, zápisníku anebo čehokoliv jiného. Potom, když projdeš tuto čtrnáctidenní
cestu, můžeš tyto modlitby odložit do speciální škatulky, a když přijde tvůj svatební den, podaruj je svému
manželovi. Bude si je tak moci přečíst kdykoliv, když bude mít špatný den. Myslím, že se mu to bude opravdu
líbit! A ty se budeš moci k těmto modlitbám též vrátit. Ale byla bych ráda, kdybys je napsala vlastními slovy, aby
pocházely skutečně od tebe a od Pána. Takže, jsi připravená začít? Super! A díky za to, že ses na to dala. Ať ti Pán
žehná!
5 základních kroků
KROK 1: Zde je čtrnáct modliteb, které se budeš modlit za svého budoucího manžela během čtrnácti dní.
KROK 2: Přečti si modlitbu.
KROK 3: Pomodli se ji.
KROK 4: Přepiš si ji a opět se ji pomodli vlastními slovy.
KROK 5: Uchovej si všechny svoje přepsané modlitby do svatební cesty a potom mu každý den jednu podaruj.
A učiníš tak vaši svatební cestu ještě výjimečnější!
Ale čtrnáctou modlitbou to všechno nekončí. Táto dvoutýdenní cesta je jen začátkem! Když se domodlíš
„Modlitby za budoucího manžela“, můžeš pokračovat tím, že si ke své každodenní modlitbě přidáš i tento úmysl,
ať už před spaním, když jen tak sedíš v obýváku, anebo když umýváš nádobí. Kdykoliv si na to vzpomeneš, modli
se!
--DEN 1
Pane, ještě nevím, kdo je můj budoucí manžel, ale Ty ano. Dobrovolně Ti tedy svěřuji svůj i jeho život. Během
nejbližšího víkendu toužím pozdvihnout svého budoucího manžela k Tobě, Pane. Prosím, daruj mu skvělý víkend!
Pomáhej mu, aby si užil své rodiny a přátel. Daruj mu pokoj a oddych od těžké práce. Pomoz mu udržet zrak
upřený na Tebe a dej, aby se s Tebou setkal. Modlím se za to, aby byl schopný činit správná rozhodnutí a dobře
si naplánovat tento víkend. Pomoz mu být světlem a zářivým příkladem pro jeho přátele. Pane, cokoliv bude dělat,
dej, aby to bylo odrazem jeho lásky k Tobě a aby to dělal ke Tvé slávě. Prosím, dej mu pochopit, že ho miluješ
a že se o něho staráš. Děkuji Ti za to, Ježíši. Miluji Tě a toužím vzdávat úctu Tobě i svému budoucímu manželovi.
Amen.
DEN 2
Pane, prosím, žehnej dnes mého budoucího manžela darem přátelství. Prosím, dej mu dobré rádce a přátele, kteří
ho budou podporovat v jeho úsilí o zbožnost. Zvláště se modlím, aby měl okolo sebe příklady Božích mužů, kteří
mu budou vzorem. Prosím Tě, abys mu dal přátele v jeho věku, kteří Tě hledají celým životem. Prosím, pomáhej
mu v tom, aby byl vždy obklopený lidmi, kteří ho budou přitahovat blíže k Tobě a ne naopak. A prosím, dej mu
přátele, kteří budou přinášet do jeho života smích a radost. Amen.
DEN 3

Drahý Bože, prosím Tě, daruj dnes mému budoucímu manželovi jasnost a vizi. Prosím, inspiruj ho, aby měl
jasnou představu o životě. Jen Ty přesně víš, jaký bude jeho život a co chceš skrze něho vykonat. Prosím,
připomínej mu tuto vizi každý den. Pomoz mu úplně se spoléhat na Tebe, aby mohl směle kráčet dopředu. Bože,
prosím Tě o to, abys mu pomáhal milovat Tě víc než všechno ostatní. Dej, aby byl schopný následovat Tě a hledat
celým svým srdcem. Prosím Tě, abys mu dal vášeň, obětavost a smělost, které mohou pocházet jen od Tebe.
Amen.
DEN 4
Drahý Bože, prosím, pomáhej mému budoucímu manželovi být dobrým pracovníkem. Ať jeho práce přináší slávu
Tvému Jménu. Pomáhej mu být vždy upřímným nejen v práci, ale i v každodenním životě, nezávisle na tom, o jak
malou anebo velkou věc se jedná. Každý den, i v této chvíli, pomáhej mu dělat moudrá rozhodnutí, která budou
vždy ke Tvé cti a chvále. Pomoz mu být čestným a postavit se vždy za správnou věc. Amen.
DEN 5
Pane, prosím, aby se můj budoucí manžel skrze každodenní zkoušky učil, jak být dobrým vůdcem. Prosím, aby se
naučil vlastnostem, které z něho učiní skvělou hlavu rodiny. ať se učí čestnosti, síle myšlení a, nadevšechno,
Lásce. Ať se učí stát si za svými názory a necouvnout před výzvami tohoto světa. Vím, že být vůdcem vyžaduje
smělost a pokoru, sílu, skromné srdce, moudrost, ale i trpělivého ducha. A prosím, aby se to všechno mohl naučit
předtím, než se stane hlavou naší rodiny. Požehnej jeho den a daruj mu pokoj a radost. Kéž je naplněný Tvým
Svatým Duchem a nechť kráčí po cestách pravdy a laskavosti. Děkuji Ti, Ježíši, za něj! Nevím, kdo to je, kde je
anebo co právě nyní dělá, ale modlím se, aby Tvá nekonečná radost byla vždy u něj. Dej, ať se dnes může smát
a má veselého ducha! Děkuji, Ježíši. Amen.
DEN 6
Drahý Bože, prosím, abys žehnal mému budoucímu manželovi při hledání odpovědí na otázky, které najde
ve svém živote. Dej, aby věděl, že Ty – Autor všech věcí – máš všechny odpovědi. A, Pane, pomáhej mému
manželovi, aby se nebál odpovědí, ale aby věděl, že všechny věci mají místo ve Tvém plánu. Nauč ho s nadšením
následovat Pravdu, ale rovněž mu dej pochopit, že na této straně nebes nenajde všechny odpovědi. A, Pane, když
nebude nacházet odpovědi, ukaž mu, jak doufat v Tebe. Amen.
DEN 7
Drahý Bože, prosím, pomáhej mému budoucímu manželovi milovat Tvé slovo, Bibli. Pomoz mu studovat ji a učit
se z ní každý den. Veď ho a dej mu moudrost, když ji bude číst, aby byl jednou schopný učit a vést naši rodinu.
Pomáhej mu meditovat nad Tvým Slovem a nejen ho poslouchat, ale i podle něho konat. Děkuji, Ježíši. Amen.
DEN 8
Drahý Bože, prosím, dej dnes mému budoucímu manželovi sílu a moudrost. Prosím, dej mu sílu čelit pokušením,
která mu nabízí dnešní svět. Pomáhej mu v jeho bojích a námahách a dej, aby věděl, že Ty jsi s ním po všechny
dny. Pomáhej mu růst v síle. Prosím, daruj mu moudrost, aby se uměl správně rozhodovat. A dej, aby ta moudrost
ve všem pocházela od Tebe. Děkuji Ti za všechno, co jsi vykonal, co konáš a co ještě vykonáš v jeho životě.
Amen.
DEN 9
Pane, prosím, žehnej neděli mého budoucího manžela. Dej, ať najde pokoj, když bude dnes poslouchat Tvé Slovo.
Prosím, Pane, aby miloval svou rodinu a aby si jednou chtěl založit svou vlastní. Prosím, aby měl milující srdce
připravené pro své děti, aby byl jemný a starostlivý. Nauč ho vlastnostem, které z něho učiní skvělého otce.
Pomáhej mu učit se jim nyní, aby byl z něho raz výborný otec. Dej mu vůdcovské schopnosti a srdce, které bude
sloužit rodině. Nauč ho rozpoznat důležitost této úlohy a pomoz mu přijmout jeho povolání budoucího manžela
a otce. Děkuji Ti, Ježíši. Amen.
DEN 10

Drahý Pane, modlím se, abys dal mému budoucímu manželovi pokorné srdce schopné požádat o pomoc, když ji
bude potřebovat. Nauč ho obrátit se na někoho, kdo mu dokáže pomoci, namísto toho, aby se jen sám bořil
do svých problémů. Když bude bojovat s hříchem (a já vím, že bude), ukaž mu, že v konečném důsledku je žádost
o pomoc hodná té chvíle pokory, protože mu to pomůže překonat jeho vlastní neřesti. Amen.
DEN 11
Drahý Bože, prosím, pomáhej mému budoucímu manželovi být dobrým vůdcem na jakémkoliv místě, kde se nyní
nachází anebo kde bude v budoucnosti. Může to být náš domov, jeho práce, kostel anebo něco jiného, dej, ať jeho
život a věci, které dělá, vždy přináší Tvému Jménu čest a slávu. Ať mohou ostatní vidět Tvůj obraz skrze něho
a kéž chtějí přijít a poznat Tě. Zvláště mu pomáhej vést naši budoucí rodinu po správných cestách. A daruj mu
moudrost a bystrý úsudek a pomáhej mu ve všech těžkých rozhodnutích, která nám mohou přijít do cesty. Amen.
DEN 12
Pane, daruj dnes mému budoucímu manželovi radost a štěstí! Ať je jeho srdce veselé a bezstarostné. Nedej, aby ho
znechutila zklamání. Ať si dnes i po všechny další dny dokáže naplno užívat život! Nechť je jeho smích silný
a jeho úsměv viditelný. Kéž je zářícím zdrojem radosti pro všechny okolo. Prosím, aby ho jeho rodina
podporovala a upevňovala, aby se on potom uměl stejně chovat k ostatním. Kéž jsou jeho oblaky deprese a obav
zahnané radostí. Daruj mu pokoj a ujištění, aby mohl zažít plnost Tvé dobroty. Děkuji Ti, Pane! Amen.
DEN 13
Ježíši, prosím, abys požehnal mému budoucímu manželovi laskavým a milujícím srdcem. Dej, aby se už nyní,
dokud je svobodný, učil, jak být milujícím manželem. Pomáhej mu žehnat ostatním a daruj mu soucit. Nauč ho,
jak pomáhat těm, kteří trpí. Nauč ho, jak má doplňovat, když jsem vystresovaná anebo nahněvaná. Dej mu správná
slova, která mě upokojí. A, Pane, prosím, daruj mu milující rodinu a přátele, aby se nikdy necítil sám. Žehnej dnes
jeho den a pomáhej mu cítit, že je milovaný! Děkuji, Pane. Amen.
DEN 14
Pane, prosím Tě o sílu pro mého budoucího manžela. Pomáhej mu odolávat nástrahám a pokušením dnešního
světa a dnešní doby. Pane, prosím, aby se cítil silný přijmout všechno, co mu život nabídne – s Tebou po svém
boku. Daruj mu vznešené srdce, silného ducha, vášnivou touhu po svatosti. Ať přijme své povolání jako
křesťanský vůdce dvacátého prvního století a dej mu poznat, jaký hluboký vliv má na ostatní. Ježíši, dej mu silnou
lásku ke spravedlnosti a zdravou bázeň před Tebou, Bože. Děkuji Ti za něho, Ježíši. Kdokoliv to je, kdekoliv je,
děkuji Ti za něho. Odevzdávám Ti všechny své myšlenky, otázky, obavy, strachy týkající se mého budoucího
manžela. Pane, Ty sám řiď můj milostný život, Tobě ho svěřuji. Prosím, buď Králem mého srdce, buď veškerou
mou nadějí a všemi mými sny. Miluji Tě, Ježíši. Děkuji Ti za všechno, co jsi vykonal v mém životě i v životě
mého budoucího milovaného! Amen.
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