
Škola modlitby - téma dvacácté – Přímluva 
Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim. Mojžíš řekl Jozuovi: "Vyber si muže 
a zítra vyjdi bojovat s Amalečany, já se zatím postavím na vrchol pahorku s Boží holí 
v ruce." Jozue vykonal, co mu rozkázal Mojžíš, a bojoval s Amalečany. Mojžíš, Árón a Chur 
však vystoupili na vrchol pahorku. Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. Když 
ruce spouštěl, vítězili Amalečané. Ruce Mojžíšovy se však unavily; vzali tedy kámen, položili 
pod něho a on se na něj posadil. Árón a Chur podpírali jeho ruce, každý z jedné strany, 
takže jeho ruce zůstaly pevné až do západu slunce. Jozue porazil ostřím meče Amalečany a 
jejich válečné sbory. 

 Ex 17,8-13 
  

Hospodin dále řekl: „Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem 
jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej 
vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplý-
vající mlékem a medem, na místo Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Je-
búsejců. Věru, úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané ut-
lačují. Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta.“ 

Ex 3,7-10 

Kéž k tobě pronikne sténání vězňů! Mocnou paží svou zachovej syny smrti! 
Žalm 79,11 



Přímluvná modlitba vytryskne naprosto spontánně, když se v člověku setkají víra 
v Boha a láska k bližnímu: víra v Boha, protože přímluvou vyznáváme, že Bůh může 
a chce vykonat pro druhého dobro neskonale větší, než jakého je schopen člověk. A 
láska k bližnímu, protože nebýt lhostejný k nouzi druhého a chtít pro druhé dobro je 
projevem lásky. (…)Jak se tedy za potřebné modlit? V podstatě jakkoli, jak umíme. 
Síla přímluvy nespočívá ve speciálních formulkách nebo postupech, ani v ní nejde 
o žádné duchovní údernictví. Bůh může udělat divy i na základě krátké střelné modlit-
by. Pro účinnost modlitby je nejdůležitější postoj dětské důvěry a láska, s níž se člověk 
modlí.(…) Skrze přímluvnou modlitbu se v neviditelné sféře odehrává duchovní boj, 
jehož ovoce se časem projeví viditelným způsobem.  

K. Lachmanová, Síla přímluvné modlitby, KNA,  

http://www.modlitba.cz/jak-se-modlit/jak/zpusoby-formy-modlitby/primluvna-modlitba/  

          

Zajímavý návod, jak se modlit za druhé, pravidelně najdete třeba na: 
http://www.farnostvelkekarlovice.mablog.eu/wp-content/uploads/2012/03/Jak-na-ka%C5%BEdodenn%C3%AD-modlitbu-Dean-Ridings.pdf 


