Den třetí - Mlha
Šli jsme do 12. patra budovy ve městě Charlotte a ukázali jsme mrakodrapy a velký
basketbalový stadion Spectrum Arena. Z nedalekého parku jsme četli výňatek z kapitoly 2
Stříbrného křesla od CS Lewise, v němž Lev Aslan mluví s Jill Poleovou z vrcholku hory,
sdělující jí znamení, kterými se má při svém hledání řídit. Nutí ji opakovat znamení a
zapamatovat si je, aby na ně nezapoměla v husté atmosféře níže. Pamatovat si
znamení. Poznejte je srdcem.
Aplikace:
Přečtěte si Deuteronomy 6: 4-9
Jaká je hlavní vize Boha pro naše rodiny podle verše 5?
Jak se mají podle veršů 7-9 učit naše děti, aby si pamatovaly tento úkol?
Diskutujte některé praktické způsoby, jak můžete kreativně připomenout svým dětem tuto
základní vizi. (Při pěší turistice, jízdě v autě, zpívání písní, prostřednictvím umění atd.)
Můžete slyšet od Boha o své rodinné vizi
Vize rodiny Rummage:
1.
Láska Boží
2.
Láska k národům
3.
Znát Boha a slyšet jeho hlas
4.
Láska k učení / vzdělání
5.
Láska k lidem
Kroky pro slyšení Božího hlasu: Řekněte nepříteli, aby byl potichu. Řekněte vaši vlastní
představivosti, aby byla ticho. Požádám Ducha svatého, aby promluvil. Naslouchání.
Zaznamenávání nebo vyjádření slovně toho, co si myslíme, že Bůh může
říkat. Výklad. Aplikace.
Příklad: Naslouchání Bohu jako rodina, kde žít.
Slyšení Boha ve 30 různých způsobech, Larry Kreider
1.
Bible - Jan 6:63
2.
Jeho mír - Koloským 3:15
3.
Okolnosti - 1 Korintským 16: 9
4.
Jeho stále malý hlas - 1 Královská 19:12
5.
Lidé - Přísloví 24: 6
6.
Common Sense Wisdom - Přísloví 16:21
7.
Přesvědčení - Jan 16: 8
8.
Uctívání - 1 Tesalonickým 5:18
9.
Úřady - Římanům 13: 1
10.
Přírodní věci - Žalm 19: 1
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kostel - Židům 13:17
Jeho postava - 1 Jan 1: 9; 4: 8
Vize - Skutky 2:17
Dreams - Matouš 2:13
Poselství moudrosti - 1 Korintským 12: 7-11
Zpráva o znalostech - 1 Korintským 12: 7-11
Rozpoznávání duchů - 1 Korintským 12: 7-11
Duchovní jazyky - 1 Korintským 12: 7-11
Proroctví - 1 Tesalonickým 5: 20-21
Denní setkání - Přísloví 8:34
Žurnálování - Abakuk 2: 2-3
Modlitba - Daniel 10: 2-3, 10-14
Půst - Matouš 6: 16-18
Andělé - Židům 1:14
Překvapení - Numeri 22: 28-30
Jedinečný způsob, jak nás stvořil - Přísloví 22: 6
Znamení - Soudců 6: 36-40
Cvičení jeho přítomnosti - Genesis 5:24
Jeho ticho - Žalm 139: 7-8
Částečné zjevení - 1 Korintským 13: 9

Diskutujte:
Jaké jsou způsoby slyšení Boha, které jste zažili? Řekněte si to navzájem.
Jaké jsou způsoby slyšení Boha, které jste nezažili, ale chtěli byste?
Použití:
Přečtěte si písma o způsobech naslouchání Bohu, a pak se spolu modlete a požádejte Pána,
aby takto mluvil.
Použití rodinné vize:
Mluvte jako rodiče o své vlastní rodinné vizi, kterou vám Pán dal. Napište to jednoduše nebo do
detailů, jak chcete, a vysvětlete to svým dětem kreativně as velkou vášní a
vzrušením. Představte si společně úžasná dobrodružství, která budete mít v budoucnosti, když
naplníte svou rodinnou vizi.
Alternativní možnost: Vytvořte erb s ikonami, které ilustrují vaši rodinnou vizi.
Volitelná aktivita:
Začněte nahlas číst 7 knih Letopisy Narnie svým dětem.
Podívejte se na první 3 filmy Narnie (vydané nedávno): Lev čarodějnice a skříň, Princ Kaspian a
Plavba Jitřního poutníka.
Diskutujte o tématech v knihách.
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Projít mlhou - udržet jasnou vizi:
Život s autistickým dítětem.
Deník biblických slibů o svém dítěti.
Deník osobních prorockých slov o svých dětech.
Zapište si věci, které vám Bůh říká ve vašem modlitebním životě.
Boží poselství Robertovi: Vaše budoucnost není v Danielovi, ale skrze něj.
Amy: Viděl jsem obraz velké skály blokující silnici a slyšel jsem, jak Bůh říká: „Pokud nyní
nezískáš Danielovi pomoc, nedosáhneš svého osudu jako rodina.“ Napsal jsem to a začal
vážně hledat lidi a zdroje, které nám s ním pomohou. To nás vedlo k poradcům, školám,
knihám, učitelům a mnoha přátelům, kteří nám pomohli dostat ho na střední a technickou školu.
Jindy Pán řekl: „Potřebuji zvědavé děti ve své [duchovní] armádě pro to, co budu dělat na zemi.“
Získejte pomoc, kterou potřebujete
Použití:
Založte si Deník Osudu pro sebe a jeden pro každé vaše dítě.
Uveďte v něm biblické sliby, které platí.
Zahrňte prorocké sliby, které jste obdrželi osobně nebo prostřednictvím jiných.
Zahrňte pozorování a pozitivní komentáře týkající se silných stránek a schopností, o nichž
mluvili ostatní, zejména učitelé, trenéři a další důvěryhodné hlasy.
Nakreslete nebo namalujte obrázky, které ilustrují Boží sliby a osudové sdělení.
Nemusí to být propracované. Můžete začít pouze se stránkou nebo dvěma - pár veršů, pár slibů
a pozitivních komentářů a obrázek pro každého člena vaší rodiny. Nechte děti psát nebo
ilustrovat své vlastní stránky.
Aktivity:
Podívejte se na Danielův dokument o životě s Covidem 19
Podívejte se na Danielův poslední krátký film The Chair (židle) https://youtu.be/arq_XIjlvPE
(dokončeno po odeslání výukových videí).
Vytvořte si vlastní rodinné video obsahující vás a vaše děti. Sdílejte s organizátory rodinného
tábora!
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