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Co?   

Modlitba v kruhu je jednoduchá aktivita pro přímluvnou modlitbu. Tento modlitební nástroj ti ukáže, 

jak na to. 

 

Proč? 

„Pane, tvaruj si nás podle své vůle.“ Evan Roberts 

 

„Duch svatý musí mít tělo, skrze které by se mohl modlit a přimlouvat.“ Rees Howells 

 

Biblický odkaz: 

„Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém 

Judsku, v Samaří a až na konec světa.“ Skutky 1,8 

 

 

 

Stručný úvod k modlitbě v kruhu  
Skvělý nástroj pro rozvinutí modlitebního života přímluv je modlitba v kruhu, která je inspirovaná 

Rodneym ‘Gipsy’ Smithem, pozoruhodným britským evangelistou. 

 

Narodil se romským rodičům a dobře znal pověry, zvyky a reputaci, které se spojovaly s životem 

Romů. V 16 letech byl radikálně spasen a časem se z něj stal zapálený cestující evangelista. 

 

Pro jeho modlitební život byla příznačná jedna aktivita, která se stala jeho „obchodní značkou": kreslil 

si na zem kruh a pak se v něm modlil. 

 

Na otázku, co je třeba pro úspěšné probuzení, Gipsy odpověděl: „Jdi domů. Zamkni se ve svém 

pokojíku. Poklekni uprostřed na podlahu a křídou kolem sebe nakresli kruh. Potom se na kolenou 

vroucně a celým srdcem modli, aby Bůh v tomto kruhu začal probuzení.“1 

 

Gipsy Smith začínal tímto způsobem každé své evangelizační tažení. Na okraji města, kde měl kázat, 

namaloval kruh a uvnitř něj se začal modlit za probuzení. 

 

 
1

Tento citát inspirující takový druh modlitby pochází z knihy Marka Battersona The Circle Maker (Ten, který maloval kruhy). 
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Je to velmi mocný modlitební nástroj, protože nás povzbuzuje k tomu, abychom ve svém srdci prožili 

a zpracovali to, co bychom chtěli, aby Bůh udělal v životech ostatních lidí. Nezapomínej, že Bůh se 

touží modlit skrze nás. Když kolem sebe symbolicky vytvoříme kruh, má to stejný účinek, jako když se 

„položíme na oltář“. 

 

Dáváme tak Bohu najevo, že jsme připraveni mu dovolit dělat v našich srdcích to, co potřebuje,  

a uvolnit skrze nás své modlitby a moc. Nakreslený kruh, uprostřed něhož poklekneme a požádáme 

Boha, aby v něm dělal, co chce, je úžasné místo pro probuzení. 

 

 

 

Prakticky: Modlitba v kruhu 

 

Tuto aktivitu můžeš použít během svého osobního ztišení – kruh si kolem sebe můžeš vyznačit 

provázkem, abys nemusel malovat křídou na koberec! Funguje také dobře jako skupinová aktivita, 

kdy vyznačíme velký kruh, do něhož si mohou kleknout všichni společně.   

 

 
 

Knihy pojednávající o modlitbě v kruhu 

• The Circle Maker – Mark Batterson 

 


