
Poutnictví
10. týden

Ovoce Ducha



Bůh z nás touží vychovat zralé lidi, kteří dovedou
dávat a přijímat lásku. Chce budovat náš
charakter, aby oplýval trpělivostí, věrností,
důvěrou, vytrvalostí, vděčností, sebeovládáním,
laskavostí, radostí a pokojem. Představte si svět
plný takových lidí. Bylo by to krásné. Když nás
Bůh volá, abychom ho následovali, vede nás
cestou, která nás formuje do přesně takového
člověka. Člověka, který buduje na zemi Jeho
království, tak jako je tomu v nebi.
Z Poutnictví si odnášíme rytmus, který buduje
charakter. Prostřednictvím ticha a klidu se
učíme trpělivě čekat. Když večer vzpomínáme
na dobré věci z uplynulého dne, učíme se být
vděční. Zastavením o šabatu se učíme důvěře a
možnosti předat kontrolu Bohu. Když
praktikujeme denní a týdenní rytmus – zvláště
když se nám nechce –, učíme se věrnosti a
sebeovládání. Když trávíme čas s Bohem a
necítíme Jeho přítomnost, učíme se vytrvalosti a
naději. Boží Duch svatý v nás působí jemný,
pomalý, ale hluboký růst, když s Ním trávíme
čas.
Tento týden budeme meditovat o některých
aspektech charakteru, které v nás Bůh buduje,
když s Ním žijeme v rytmu.



1. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (5 minut).

Čtení z Bible – Ovoce Ducha
Pomalu si přečti list Galatským 5,22–26.
Pavel vyjmenovává „ovoce Ducha“. Zajímavé je, že
ovoce uvádí v jednotném čísle, protože Duch
pěstuje všechny tyto vlastnosti v těch, kteří následují
Ježíše. Člověk, který má tyto vlastnosti je velkým
darem pro svět. Svět zoufale potřebuje lidi, kteří jsou
naplněni Duchem Svatým a rostou v „nové stvoření“
s ovocem Ducha. Když dovolíme Duchu, aby nás
vedl (v řečtině se doslova píše „když chodíme
Duchem“ – metafora, která se skvěle hodí do
Poutnictví!), rosteme ve vyspělé lidi, kteří mají tyto
kvality. Jak dozráváme a projevujeme ovoce Ducha,
přinášíme kousek Božího království na zem –
neseme Boží obraz a jsme ztělesněním Ježíšovy
modlitby, aby přišlo na zem nebeské Boží království. 
            
        Znovu si přečti verše 22 a 23. Jaké
charakteristiky bys chtěl, aby v tobě Bůh nejvíc
pěstoval? Modli se a popros Ho, aby tě proměnil.

                     Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty). 

Otázka:

Modlitba:



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Tobě patří
den, i noc je tvoje, tys upevnil světlo noci
i slunce, ty sám jsi vytyčil veškerá pomezí
země, vytvořils léto i zimu“. 
(Žalm 74,16–17)

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 56.

1. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



2. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (5 minut).

Čtení z Bible – Ovoce vděčnosti
Pomalu si přečti Lukáše 17,11–19.
Opravdová vděčnost bývá vzácná. Příliš se soustředíme
na své potřeby a zapomínáme děkovat. Jinak řečeno,
příliš se soustředíme na dar a zapomínáme na Dárce. V
tomto příběhu bylo všech deset malomocných
uzdraveno fyzicky – nebo jak říká Ježíš, byli „očištěni“ (tj.
rituálně). Jen jeden byl uzdraven úplně. Ježíš o tom, který
se vrátil, aby Mu poděkoval a chválil Ho, říká, že je
uzdraven – používá zde řecký výraz pro „zachráněn“,
„vysvobozen“ nebo „uzdraven“. Ježíš se nás touží
dotknout a pomoci nám ještě víc než si myslíme, že
chceme nebo potřebujeme. Když odpovídáme
díkůvzdáním, roste naše víra (důvěra) v Něj, což nám
přináší hlubší uzdravení.

            Součástí našeho každodenního rytmu je
ohlédnout se za naším dnem a poděkovat Bohu za vše,
co jsme obdrželi. Jaké to pro tebe je hledat, za co být
vděčný/á každý den? Pokud jsi to nedělal/a, co ti může
pomoct, abys tomu byl/a věrnější?

                     Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka:

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Tobě patří
den, i noc je tvoje, tys upevnil světlo noci
i slunce, ty sám jsi vytyčil veškerá pomezí
země, vytvořils léto i zimu“. 
(Žalm 74,16–17)

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 57.

2. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



3. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (5 minut).

Čtení z Bible – Ovoce trpělivosti
Pomalu si přečti Žalm 37,1–11.
Bůh nás v Bibli neustále vyzývá, abychom Mu
důvěřovali a svěřili své cesty pod Jeho vůli. A pak
musíme čekat. A čekat. A někdy čekat ještě déle.
Často musíme čekat na Boha, zatímco se nám a
kolem nás dějí těžké a hrozné věci. Čekání ale
rodí trpělivost. Trpělivost dává prostor pro
důvěru. Důvěra je základem všech vztahů,
protože se nemůžeme skutečně odevzdat
někomu, komu nedůvěřujeme. Je zajímavé, že
když se stáváme trpělivými (s Bohem, s druhými,
sami se sebou), nabízíme světu hojnost pokoje
(11. verš).
              
         V jaké oblasti po tobě Bůh žádá, abys
čekal/a? Jak může trpělivost v této situaci vést k
pokoji?
                   
                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka:

Modlitba:



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Tobě patří
den, i noc je tvoje, tys upevnil světlo noci
i slunce, ty sám jsi vytyčil veškerá pomezí
země, vytvořils léto i zimu“. 
(Žalm 74,16–17)

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 58.

3. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



4. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (5 minut).

Čtení z Bible – Ovoce sebekontroly
Přečti si Přísloví 25,28; 16,32 a 14,29.
Přísloví 25,28 popisuje obraz starobylého města bez
hradeb. Hradby ve starověku poskytovaly bezpečí,
ochranu a prosperitu. Bez nich byli lidé odsouzeni k
záhubě. Podobně je tomu s lidmi, kteří se neovládají v
oblasti peněz, pomluv, sexu, závislostí, internetu,
sociálních sítí, hádek – přinášejí zkázu sobě i svým
vztahům. Láska roste v pevných zdech sebekontroly.
Jak ji můžeme získat? Tím, že každý den učiníme
malá rozhodnutí, kdy řekneme „ne“ sami sobě a
budeme myslet na vyšší dobro. Pravidelné chvíle
ticha mohou být úžasným způsobem, jak budovat
sebekontrolu tím, že řekneme „ne“ hluku v naší hlavě
a naší touze být slyšet. K tomu právě můžeme využít
disciplínu pravidelného rytmu s Bohem.

         Jak se ti osvědčilo trávit čas v tichu a mít
pravidelný rytmus s Bohem z hlediska upevnění vůle?
Pokud jsi je nepraktikoval/a důsledně, co by ti
pomohlo to změnit?
                     
                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Tobě patří
den, i noc je tvoje, tys upevnil světlo noci
i slunce, ty sám jsi vytyčil veškerá pomezí
země, vytvořils léto i zimu“. 
(Žalm 74,16–17)

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 59.

4. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



5. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (5 minut).

Čtení z Bible – Vyjdi se zvědavostí
Pomalu si přečti Jana 1,35–39.
Učedníci se ptají, kde Ježíš bydlí, ale on jim adresu
nesdělí. Místo toho je pozve: „Pojďte a uvidíte“. K tomu
je ale třeba mít víru. Ježíš vzbuzuje zvědavost. Když
Ježíš vyzývá člověka, aby ho následoval, nedává mu
podrobný seznam toho, jak to bude vypadat. Zve ho,
aby vykročil ve víře. Když následujeme Ježíše, musíme
Mu zůstat nablízku a být otevření. Máme ale sklon
všechno kontrolovat a chceme vědět vše dopředu,
abychom si mohli vypočítat, zda je to v našem
nejlepším zájmu. Otevřená zvědavost a důvěra však
budou lepšími společníky, pokud chceme Ježíše
skutečně následovat do dobrodružného života s Ním.

            Končí třetí měsíc společeného života v rytmu.
Co tě čeká v následujících měsících? Kde ve svém
duchovním růstu a životě v rytmu slyšíš Ježíše, jak říká
‚‚Pojď a uvidíš‘‘?

                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka:

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Tobě patří
den, i noc je tvoje, tys upevnil světlo noci
i slunce, ty sám jsi vytyčil veškerá pomezí
země, vytvořils léto i zimu“. 
(Žalm 74,16–17)

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 60.

5. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc


