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Co? 
Modlitba neznamená pouze slova. Tento modlitební nástroj ti pomůže kreativně budovat svůj vztah 
s Bohem. 
 
Proč? 
„Vylij svou duši v modlitbě a setkáš se s proudem vnější pravdy, propojíš se s kreativními prvky, které 
ti dávají dech.” George Meredith 
 
Biblický odkaz: 
„Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě 
se modlete za všechny svaté.” Efeským 6,18 
 

 
 
Stručný úvod ke kreativní modlitbě 

 
Jsme stvořeni k obrazu samotného Stvořitele. Každý z nás je jedinečně utvořen k tomu, abychom 
osobitě odráželi Boží slávu. 
 
Být člověkem znamená být kreativní – je to v naší DNA, jeden z hlavních  Božích rysů v těch, kdo byli 
stvořeni z prachu země. 
 
Proto by mělo být samozřejmé, že chválu svému Stvořiteli a Spasiteli vyjadřujeme různorodým 
způsobem. 
 
Přesně toto má Pavel na mysli, když popisuje církev, která odráží „přerozmanitou Boží moudrost“ 
(Efeským 3,10). 
 
Slovo přerozmanitý je v originále poikolos, což znamená „provedený v mnoha barvách“. Implikuje 
povrch drahého kamene, který vytváří pestrobarevné odrazy barev, světla a vzorců. Vzpomeňte si na 
fascinující efekt kaleidoskopu – ten nám velmi dobře přiblíží pravý význam spojení „přerozmanitá 
moudrost“. 
 
Pokud máme jako církev takto zjevovat Boží slávu, dává smysl, že náš modlitební život by měl vypadat 
spíše jako malířský večírek nebo rockový koncert než modlitební shromáždění! 



 

Modlitební nástroj: Jak se modlit kreativně 

 
Jak jenom můžeme zredukovat a omezit něco tak důležitého, jako je modlitba, na pouhá slova? 
 

 
 
Prakticky: Jak se modlit kreativně 
 
Většině z nás jsou povědomé modlitby formulované liturgií nebo dobře rozvinutým modlitebním 
jazykem. Už méně z nás si dovolí vyjádřit své uctívání tancem, písní, uměním, básní nebo procházkou 
v horách. Vše od Bacha po Bona, od Michelangelovy Sixtinské kaple po barevný otisk ruky batolete, 
od Shakespearovy poezie až k zápisu do deníku plného podivných gramatických tvarů... 
 
To vše je uctívání. 
 
Boží umělecká DNA je velkou inspirací pro Modlitby 24-7. Od roku 1999, kdy jsme otevřeli první 
modlitební místnosti, s radostí sledujeme umělecká vyjádření, která modlitební místnosti umožňují  
a podporují. 
 
Ať se jedná o písně napsané uprostřed noci, básně, jejichž autory jsou moudří a věrní členové našich 
církví, kresbu mladého člověka, která vyjadřuje, jak vnímá rodinu, nebo prorocké slovo vyvedené na 
zdi krásným písmem – toto vše nám silně připomíná, že „na tomto místě je opravdu Hospodin“. 
 
Udržuj pravou hemisféru svého mozku, kterou většinou více zapojujeme v mladším věku, aktivní  
a fungující. Nikdy nepřestaň žít ze své představivosti! 
 
Nebesa nejsou uzavřená kupolí nebo skleněným stropem. Spíše je to tak, že jeden svět se prolíná 
s druhým a vše je mnohem úchvatnější, než si uvědomujeme. Přines vše, kým jsi, Bohu a nech to 
proudit ven. 
 

 
 

Knihy pojednávající o kreativní modlitbě 

• Posvátné stezky – Gary Thomas 

• The Sacred Year – Michael Yankoski 

 

Na webu 24-7 tak naleznete následující průvodce: 

• Nápady na kreativní modlitbu: www.modlitby24-7.cz/blog/kreativni-modlitebni-napady 

• Jak povzbudit lidi ke kreativní modlitbě: www.modlitby24-7.cz/blog/kreativni-modlitebni-
mistnost 


