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Přímluvná modlitba 

Modlitební nástroj: 

Jak se přimlouvat za závažné 
problémy (tři P) 

 
Co? 
Tento modlitební nástroj tě připraví na to, jak se jednoduše a prakticky modlit, když se objeví nějaký 
závažný problém. 
 

Proč? 
„Bůh dělá svou nejlepší práci skrze modlitbu. Boží největší sláva a největší dobro pro člověka jsou 
zajištěny modlitbou. Modlitba utváří muže, kteří se nejvíce blíží Božímu obrazu, a svět, který se 
nejvíce blíží Božímu plánu pro něj.“ E. M. Bounds 
 

Biblický odkaz: 
„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za 
všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti...“ 
1. list Timoteovi 2,1-2 
 

 
 

Stručný úvod k tomu, jak se přimlouvat za závažné problémy  
 
U přímluv za závažné problémy nám může pomoci rozdělení do třech kategorií: 
 

1. Postižení lidé: Žádáme Boha, aby potěšil ty, do jejichž života náhle vtrhl zármutek, ztráta, strach 
a trauma. 

2. Pastoři a kněží: Žádáme Boha, aby dal odvahu vedoucím církve, kteří se snaží vnést Kristovu 
přítomnost a naději do traumatických dob a nelehkých otázek vyvolaných bolestí. 

3. Politici, policie a ti, kdo usilují o pokoj a smíření: Prosíme Boha za jasné porozumění a moudrost 
pro vládní agentury a neziskové organizace, žehnáme jim a podporujeme jejich snahu vnést do 
situace spravedlnost, smíření a pomoc. 

 
 



Modlitební nástroj: Jak se přimlouvat za závažné problémy 

Prakticky: Jak se přimlouvat za závažné problémy 
 
Pokud vedeš nějakou skupinu – církevní společenství nebo modlitební setkání – v přímluvách za 
tragédii, o níž jste se doslechli ve zprávách, uvědom si tato „tři P“, která ti pomůžou v modlitbě 
pokrýt ty nejzásadnější věci. 
 
Do modliteb aktivuješ více lidí, když je vyzveš, aby se rozdělili do skupinek po třech a každý z nich si 
určil, jestli budou písmeno A, B nebo C. Potom zadej písmenům A, aby se modlili za lidi postižené 
danou situací, B za pastory a C za ty, kteří se snaží situaci uklidnit. 
 

 
 

Knihy pojednávající o tom, jak se přimlouvat za závažné problémy 
• The Ministry of Intercession – Andrew Murray 

• Rees Howells Intercessor – Norman Grubb 

• Shaping History Through Prayer and Fasting – Derek Prince 

  

 


