Poznámky k přednáškám - Den první
Slunečné počasí - intimita s Bohem
Vnitřní / vnější počasí
Otázky k diskusi:
Jak udržujete vnitřní povětrnostní podmínky své blízkosti k Bohu, bez ohledu na vnější počasí kolem vás a vaší
rodiny?
Diskutujte o obrazu z videa. Jaké jsou klíčové symboly na obraze? (Kříž ve středu, voda dole, stoupající kadidlo,
oblak slávy shora, atd.)
Co to pro vás osobně a pro vaši rodinu znamená - být modlitebním domem?
Rodinné aktivity:
Nakreslete obrázek toho, jaký by mohl být stav vaší rodiny, pokud by plně fungovala tak, jak zamýšlel Bůh.
První možnost: Nakreslete jednotlivé obrázky představující, jak vaše rodina může fungovat. Sdílejte mezi to
sebou a diskutujte.
Druhá možnost: Nakreslete jeden velký obrázek a každý přidejte své vlastní prvky. Nechte děti malovat /
vybarvovat.
Rodinný příběh Amy:
Idylické dětství, narušené otcem, který opustil rodinu a rozvedl se s matkou.
Období léčení ze zranění z rozvodu.
Jak se přibližuji Bohu jako otci:
Čtení Písma
Přátelský kruh křesťanských žen
Uctívání v domácnosti
Modlitba s manželem směřující k nebeskému Otci
[ Milostný dopis od Otce – viz.níže]
Robertův rodinný příběh:
Křesťanská rodinná výchova
Ujištění ve věku 13 let, že Bůh Otec mě bude pronásledovat z lásky; odevzdali jsme se Bohu
Rozhodnutí učinit z Ježíše centrum našich životů
Věříme v Ježíše
Identita jako Boží syn nebo dcera
Ježíš jako spolupodepisovatel našich adopčních dokumentů do rodiny Boží
Pozvání pro Boha, aby ovládal naše vnitřní počasí
Rozhodnutí odpustit komukoli v naší rodině ze které pocházíme nebo jakékoli osobě autority, která porušila
důvěru a ublížila nám.
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Použití:
Matka a otec
Povídání: Vyprávějte svůj rodinný příběh - s dobrými i špatnými stránkami
Modlete se: Požádejte Boha, aby vykoupil vaši rodinnou historii
Jako rodina
Povídání: Vyprávějte svůj příběh o tom, jak jste se stali Božím synem nebo dcerou. Pokud je to něco, co musíte
udělat poprvé, nebo rozhodnutí, které potřebujete obnovit, pak to udělejte!
Modlete se: Se svou celou rodinou se modlete za pozvání Boha, aby byl vaším Otcem, a přijal vás do své rodiny,
nebo mu děkuji za to, že už vás adoptoval. Požádejte Ho, aby ovládal počasí každého z vašich životů jednotlivě i
celé rodiny společně.
Počasí v manželství
Analogie vozu
Hybridní motor - dva pracují společně jako jeden
Klimatizace - Vnitřní počasí, které je opakem toho, co je venku
Duální střešní okno - Oba jsme schopni se modlit a spojit se s nebem, modlit se za moudrost. Amy potřebuje
samotu. Dejte si navzájem svobodu jedinečného spojení s Bohem. Robert má rád hudbu a krásu ve stvoření,
pohybu. Modlí se jednotlivě a společně.
Analogie žihadla
Rozpoznání, když si navzájem narážíme na včelí bodnutí
Zeptejte se: Co se děje?
Jaký je hlubší problém na který narážíme?
Co je to žihadlo – pocit nebo myšlenka; lež nepřítele, do kterého někdo naráží a to způsobuje bolest?
Modlete se, ptejte se Boha, co je to za žihadlo.
Kdy jsem poprvé začal věřit té lži?
Vstříkněte do této oblasti pravdu – co říká Bůh?
Modlete se z Písma souvisejícího s naší identitou v Kristu
[Identita v Kristových Písmech viz. níže]
Navigační analogie
Dovolte Bohu ať vás naviguje těmito problémy (tématy).
Požádejte Boha, aby vám ukázal další věřící páry, které se potýkají s problémy, s nimiž se setkáváte vy, a které s
vámi mohou sdílet svou moudrost o tom, jak jim Bůh pomáhal.
Analogie pneumatik
Dohušťování pneumatik
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Meditace jako prostředek pro naplnění vašich pneumatik / schopnost udržet trakci
Biblická meditace je jiná než východní meditační modely
Naplňování své mysli pravdou, spíše než její vyprazdňování
Zapuštění kořenů do vody
Meditační model
1. Přečtěte si - Přečtěte si určitou malou část Písma
2. Napište to - Napište to tak, jak je to psáno. Napište hlavní myšlenky vlastními slovy. Zvýrazněte klíčová slova
nebo fráze v Písmu.
3. Řekněte to - Vyslovte Písmo a slova nahlas. Najděte si místo, kde můžete mluvit nahlas, a naslouchejte, jak to
říkáte.
4. Zazpívejte to - Proměňte písmo v píseň. Použijte novou melodii nebo upravte slova jiné skladby, kterou
znáte. Zpěv myšlenek bible ukládá pravdy písem v různých částech vašeho mozku a dostává je do vašeho
ducha.
5. Modlete se - používejte myšlenky a fráze uvedené v písmech, nad kterými meditujete, k rozhovoru s Bohem.
Použijte je ke chvále Boha za to, kým je, a požádejte ho, aby ve vás vytvářel (formoval) to, o čem Písmo mluví.
Použijte biblické myšlenky k vytvoření žebříku, na který vylezete, abyste se dostali do Boží přítomnosti.
Použití:
Diskutujte o tom, jaký druh auta je vaše manželství. Jaká část vašeho vozu by mohla pomocí analogií fungovat
lépe? Co byste mohli udělat, abyste vylepšili své manželské auto?
Diskutujte o analogii včelího bodnutí za řešení konfliktu ve vašem manželství.
Jak může pomoci to, že se dostanete ke kořenu problému?
Na jaké bodnutí stále narážíte mezi sebou, znovu a znovu?
Vyhledejte (izolujte) myšlenku nebo pocit, na který neustále narážíte. Modlete se a požádejte Boha, aby vám
ukázal okamžik včelího bodnutí, který zahájil tento proces. Požádejte Ho o pravdu o té situaci a tuto pravdu
prohlašte v modlitbě. Použijte část identity v Kristových písmech níže.
Rodinné aktivity:
Použijte meditační model k meditaci malé části Písma.
Navrhovaná písma: Žalm 1: 1-3, Jan 15: 1-3 nebo 5-6
Modelujte, jak vypadá biblická meditace, podle následujících kroků:
Přečti si to
Napiš to
Řekni to
Zazpívat to
Modli se
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Národní počasí
Příklad z české historie
Jan Hus - Spojení s Bohem skrze Písmo; Svaté semeno moravského lidu
Jan Amos Komenský - Vzdělávání; Svaté semeno v Moravanech
Nicholas von Zinzendorf - Moravští náboženští uprchlíci odešli do Herrnhut, Sasko, do majetku Zinzendorfu
Přinesli si s sebou své vlastní počasí - neodpuštění, urážku, nejednotu
Vypustili hořkost a došlo k moravským letnicím
Láska k Bohu a k sobě navzájem
Výsledky: 100+ let modlitby a misijních hnutí, které přineslo do mnoha národů změnu duchovního počasí
John Wesley byl ovlivněn jejich vírou uprostřed bouře na lodi
Přivedl lidi z Anglie, aby viděli tuto pozoruhodnou moravskou komunitu
Reformace zasáhla Anglii a některé z nich ji přinesli do Ameriky
Váš osud jako Češi: Překonejte bigotnost a rozdělení. Ať vás Boží láska nutí milovat Boha (uctívání a modlitba) a
milovali lidi (misie)
Moravské motto: V podstatném jednota. V nepodstném svoboda. Ve všech věcech láska.
To je část vašeho národního osudu !! Buďte měniči počasí.
Moravská hvězda - jako symbol křesťanů nesoucích světlo Kristovo
Děti v moravské komunitě v Herrnhutě vytvořily hvězdy, aby financovaly misijní aktivity svých rodičů.
Otázky k použití:
Co to znamená být měnič počasí?
Diskutujte o životech Jana Husa, Jana Amose Komenského, Mikuláše von Zinzendorf a dalších z české historie?
Jaké jsou ponaučení z jejich života?
Co je skryté semeno osudu v českém národě? (Láska k Bohu, láska k Písmu, vzdělání, odpuštění a jednota,
modlitba, misie atd.)
Diskutujte o historii Moravanů. Která část příběhu se dotkla tvého srdce? Co byste chtěli dále zkoumat?
Jak by to vypadalo, kdyby naše rodina projevila některé z těchto jedinečných osudů jako Češi?
Vyberte si jeden nebo dva z osudových momentů a specifikujte, komu můžete odpustit, nebo s kým můžete
vybudovat jednotu, nebo kdo se od vás liší atd.
Diskutujte o moravském hesle. Jaké jsou základní křesťanské doktríny? Které věci nejsou podstatné? Jaké znáte
křesťany, kteří mají odlišnosti v nepodstatných doktrínách? Modlete se za příležitosti stavět s nimi mosty na
společných základních věcech.
Přečtěte si Skutky 2, příběh Letnic, a modlete se jako rodina za nové Letnice, které přijdou do vašeho národa a
do vašeho města.
Podívejte se na některé z těchto zdrojů:
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Modlitební stránky v češtině:
www.Ihopp.org
http://www.modlitby24-7.cz/mistnosti
Modlitební stránky v angličtině:
Živé a archivované bohoslužby a modlitební sety
https://www.facebook.com/bobjonesvisioncenter
Modlitební prostor pro naši službu, Morningstar Ministries:
https://www.ihopkc.org Mezinárodní modlitební dům v Kansas City v Missouri, který se od roku 1999 modlí a
uctívá 24 hodin 7 dní v týdnu.
Další zdroje:
FathersLoveLetter.com Toto je sbírka písem ve formě milostného dopisu od Boha Otce. Na tomto webu i v pdf
je české hudební video se slovy. Je ve 123 jazycích!
Dítě mé,
Ty mě možná neznáš, ale Já o tobě vím úplně všechno ...Žalm 139, 1 Vím o tom, kdy si sedáš a kdy vstáváš ...Žalm 139, 2
Dobře znám všechny tvé cesty ... Žalm 139, 3 Dokonce znám i počet vlasů na tvé hlavě ... Matouš 10, 29-31 Stvořil jsem tě
k mému obrazu ...1.Mojžíšova 1, 27 Ve mně žiješ, pohybuješ se, prostě jsi …Skutky 17, 27-28 Protože jsi mým potomkem
...Skutky 17, 28 Znal jsem tě dřív, než jsi byl počat ...Jeremiáš 1, 4-5 Vybral jsem si tě, už když jsem plánoval stvoření ...
Efezským 1, 11-12 Tvůj život není omyl, neboť všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize ...Žalm 139, 15-16 Stanovil jsem
přesný den tvého narození a taky to, kde budeš žít ...Skutky 17, 26 Bázeň budí tvé podivuhodné stvoření ...Žalm 139, 14 V
lůně tvé matky jsem tě utkal ...Žalm 139, 13 A přivedl na svět v den tvého narození ...Žalm 71, 6 Jsem nesprávně vykládán
těmi, kdo mě neznají ...Jan 8, 41-44 Nejsem chladný ani hněvivý Bůh, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky ...1.list Janův
4,16 Toužím tě zahrnout svou láskou ... 1.list Janův 3, 1 Jednoduše proto, že jsi mým dítětem a Já tvým Otcem ...1.list
Janův 3, 1 Nabízím ti víc, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec ... Matouš 7, 11 Neboť Já jsem dokonalý Otec
...Matouš 5, 48 Vše dobré,co dostáváš, ti dávám Já ... Jakub 1, 17 Jsem ten, který se o tebe vždy postará a naplní všechny
tvé potřeby ...Matouš 6, 31-33 Mé plány pro tvou budoucnost byly vždy plné naděje ...Jeremiáš 29, 11 Protože tě miluji
nekonečnou láskou ...Jeremiáš 31, 3 Mé myšlenky na tebe jsou nespočetné - stejně tak jako jsou zrnka písku na mořském
břehu ...Žalm 139, 17-18 S jásáním se z tebe raduji ...Sofoniáš 3, 17 Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro ...Jeremiáš 32,
40 Protože jsi mým předrahým vlastnictvím ... 2.Mojžíšova 19, 5 Z celého srdce a duše tě toužím zaopatřit ...Jeremiáš 32,
41 Chci ti ukázat mocné a úžasné věci ... Jeremiáš 33, 3 Když mě budeš z celého srdce hledat, najdeš mě ...5.Mojžíšova 4,
29 Raduj se ve mně a dám ti vše, po čem touží tvé srdce ...Žalm 37, 4 Neboť jsem to Já, kdo v tobě probouzí tyto touhy
...Filipským 2, 13 Můžu pro tebe udělat mnohem víc, než si dokážeš představit ...Efezským 3, 20 Protože jsem Ten, kdo tě
dokáže nejvíc povzbudit ...2.Tesalonickým 2, 16-17 Jsem taky Otcem, který tě potěší v každém tvém trápení ...2.Korintským
1, 3-4 Jsem ti nablízku, když máš zlomené srdce ...Žalm 34, 18 Tak jako pastýř pečuje o svou ovci, tak i Já tě tisknu ke
svému srdci ...Izajáš 40, 11 Jednoho dne setřu všechny slzy ze tvých očí ... Zjevení 21, 3-4 A zbavím tě veškeré bolesti,
kterou jsi trpěl na této zemi ...Zjevení 21, 3-4 Jsem tvůj Otec a miluji tě stejně tak, jako svého syna, Ježíše ...Jan 17, 23 Skrze
Ježíše můžeš poznat mou lásku k tobě ...Jan 17, 26 On je dokonalým vyjádřením mé existence ...Židům 1, 3 Přišel, aby ti
dokázal, že Já jsem s tebou, ne proti tobě ...Římanům 8, 31 A taky ti sdělit, že nepočítám tvé hříchy ...2.Korintským 5, 18-19
Ježíš zemřel pro mé a tvé smíření ...2.Korintským 5, 18-19 Jeho smrt byla tím nejzazším vyjádřením mé lásky k tobě ...1.list
Janův 4, 10 Vzdal jsem se všeho, co jsem miloval, abych mohl získat tvou lásku ...Římanům 8, 31-32 Když přijmeš dar –
mého Syna Ježíše – získáš mě ...1.list Janův 2 ,23 A nic už tě nikdy neoddělí od Mé lásky k tobě ... Římanům 8, 38-39 Vrať se
domů a Já přichystám tu největší oslavu, jakou kdy nebe vidělo ... Lukáš 15, 7 Vždy jsem byl tvým Otcem a také jím zůstanu
...Efezským 3, 14-15 Má otázka zní : ...Chceš být mým dítětem? ...Jan 1, 12-13 Čekám na tebe ...Lukáš 15, 11-24 S láskou
tvůj Otec, všemohoucí Bůh
Father Heart Communications Copyright 2001 Translated by Stanya Kulich www.FathersLoveLetter.com/dlczech.html
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Moje identita v Kristových písmech:
* Jsem sůl země. Matouš 5:13
* Jsem světlo světa. Matouš 5:14
* Přijímám Krista a věřím v jeho jméno, takže jsem dítě Boží. John 1:12
* Zůstanu v Kristu a přinesu hodně ovoce. Jan 15: 5
* Jsem přítel Boží. Jan 15:15
* Dostal jsem moc, protože na mě sestoupil Duch svatý a jsem svědkem Ježíše Krista. Skutky 1: 8
* Jsem ospravedlněn vírou a mám mír s Bohem skrze Pána Ježíše Krista. Římanům 5: 1
* Nejsem odsouzen, protože jsem v Kristu Ježíši. Zákon Ducha života mě osvobodil od zákona hříchu a smrti.
Římanům 8: 1 - 2
* Jsem povolán, ospravedlněn a uveden do slávy. Římanům 8: 29 - 30
* Nic mě neoddělí od Boží lásky. Římanům 8: 38 -39
* Jsem víc než dobyvatel. Římanům 8: 37
* Já jsem Boží chrám a že Jeho Duch ve mně přebývá. I Korintským 3: 16
* Ježíš Kristus mě vždy vede v triumfálním průvodu. 2 Korintským 2: 14
* Jsem přeměněn na obraz Krista. 2 Korintským 3: 18
* Jsem nové stvoření. Starý zemřel, a hle nový přišel. 2 Korintským 5:17
* Dosáhl jsem se Boží spravedlnosti. 2 Korintským 5:21
* Jsem oddaný Pánu, jsem s ním jeden duch. 1 Korintským 6:17
* Bylo za mne zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavuji Boha. 1 Korintským 6: 20
* Jsem součástí Kristova těla a jeho individuálním členem. 1 Korintským 12: 27
* Jsem obdarován v Kristu veškerým duchovním požehnáním na nebeských darů. Bůh mě vybral před založením
světa, abych byl před ním svatý a bezúhonný. Předurčil mě pro sebe k přijetí za syna / dceru skrze Ježíše Krista.
Efezským 1: 3 - 5
* Bůh vše působí rozhodnutím své vůle. Efezským 1: 11
* Jsem spasen milostí skrze víru. Efezským 2: 5
* Jsem Jeho dílo, stvořené v Kristu Ježíši pro dobré skutky, které Bůh předem připravil, abych je konal. Efezským
2: 10
* Skrze víru mohu k Bohu přistupovat ve svobodě a s důvěrou. Efezským 3: 12
* Byl jsem vysvobozen z temnoty a přenesl mě do království milovaného Syna Božího, ve kterém mám
vykoupení, odpuštění hříchů. Kolosanům 1: 13 - 14
* Zemřel jsem a můj život se skrývá s Kristem v Bohu. Kolosanům 3: 3
* Jsem si jistý, že ten, kdo ve mně začal dobrou práci, ji dokončí. Filipané 1: 6
* Dokážu dělat všechny věci skrze toho, kdo mě posiluje. Filipským 4: 13
* Můj Bůh naplní každou potřebu podle svého bohatství ve slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4: 19
* Rozdmýchávám plamen Božího daru, který mi byl dán vkládáním rukou, protože Bůh nám nedal ducha
strachu, ale dal nám ducha síly, lásky a rozvahy. 2 Timoteovi 1: 6 - 7
* S důvěrou se přistupuji k trůnu milosti, abych získal milost a našel milost a pomoc v pravý čas. Židům 4: 16
* Byl jsem zdokonalen a jsem posvěcován. Židům 10: 14
* Narodil jsem se z Boha a proto dále nehřeším. Zlý se mě nedotýká. 1 Jan 5: 18
* Nejsem opuštěný ani zpustošený, ale Bohem oblíbený a provdaný… jako ženich se raduje nad nevěstou, tak
se nade mnou raduje i můj Bůh. Izajáš 62: 4 -5
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