Škola modlitby - téma dvacáctéprvní – Přímluvná modlitba
„Jeden druhého břemena neste, a tak naplníte Kristův zákon“
Gal 6,2
Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákoník odpověděl: „Ten,
který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“
Luk 10, 37
„Když se modlíte, nebuďte jako pohané…“
Mt 6,7

Přímluvná modlitba je projevem naší víry v Boha a lásky k bližnímu. Naší víry, protože přímluvou
vyjadřujeme, že Bůh může a chce pro druhého vykonat dobro neskonale větší, než jakého je schopen člověk. A je projevem lásky, protože chceme-li pro druhého skutečně jen to nejlepší, nemůžeme vynechat dobro, které pramení z Boha a jeho moci.

SVĚDECTVÍ BR. JAKUBA O PŘÍMLUVNÉ MODLITBĚ
S mnohými tělesnými nemocemi a problémy si poradíme sami tím, že se vyležíme, vypotíme, vezmeme si osvědčený lék, ale jsou problémy, na které potřebujeme pomoc druhých a
nemoci na které potřebujeme specialistu na daný obor. Podobně je to i s naším nitrem (nebo chcete-li, s naším srdcem). Tím řešením je pro křesťana vždy Bůh –Ježíš. Přímluvná modlitba je způsob, kterým mohu vše co mne v životě tíží, s čím si nevím rady odevzdat Bohu,
aby se toho ujal a mohl můj život proměnit. Skrze přímluvnou modlitbu si můžeme hlouběji
uvědomit, že si často nestačíme sami a potřebujeme pomoc druhých lidí. Už sv. Jakub ve
svém listu říká: „Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste
byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého“ (Jak 5,16).
Mám osobní zkušenost, že je velmi dobré občas svěřit své potřeby Ježíši skrze osobní
přímluvu někoho zkušeného, kdo je ochotný se za mne pomodlit. Vřele to doporučuji i vám.
Je možné se přimlouvat např. za světlo pro osobní situaci, za pomoc pro život a vztahy
s Bohem a druhými, za uzdravení našeho nitra, za rozvázání z kontaktu se silami, které
nejsou od Boha, atd.
http://www.frantiskanskemisie.cz/modlitby/

