Den 4- Sníh
Sníh v bibli
Izaiáš 1:18 Pojďte, projednejme to spolu , praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat,
zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.
Bůh nás očistí od hříchu, když činíme pokání
Je to Bůh vykoupení - Bůh může přinést dobro ze špatného
Použití:
Pomysli na hříchy a chyby, které jsi udělal. Požádej Boha, aby ti odpustil, a smyj ze sebe
vinu. Požádejte ho, aby tyto věci zakryl a učinil je tak bílými jako sníh.
Vysvětlete svým dětem, že je důležité, aby nám Bůh odpustil a očistil nás od viny ze špatných
rozhodnutí.
Aktivita:
Zakryjte něco bílou plachtou nebo přikrývkou, abyste ilustrovali, jak Bůh pokrývá naše chyby
bílou, když o to požádáme.
Příběhy se sněhem:
Nathanova nehoda na snowtubingu
Nathan vypráví svůj příběh: Nebezpečné kameny byly pokryty sněhem na dně zasněženého
kopce a zlomil si stehenní kost. Po 3 měsících zotavení se musel naučit znovu chodit. Jedním z
vykupitelských účelů, které Bůh z toho vynesl, byla houževnatost. Tato vlastnost byla pro něj
důležitá, aby se později mohl rozvinout v přísném akademickém prostředí a naučil se
elektrotechnice a mnoha dalším věcem.
Římanům 5: 2
Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,
neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že
dosáhneme slávy Boží. A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste
vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží
láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

Použití:
Diskutujte o čase v historii vaší rodiny, když se stalo něco špatného. Co dobrého Bůh přinesl z
této obtížné zkušenosti?
Nyní přemýšlejte o současné obtížnosti. Děkuji Bohu za dobré věci, které udělal při předchozím
incidentu. Děkuji Mu, že je dnes stejný jako tehdy. Modlete se, aby i z této současné situace
vyplynulo něco dobrého.
Co dělat, když si myslíte, že jste svými reakcemi a rozhodnutím poškodili své děti?
Můžeme se naučit důvěřovat Bohu, aby přinesl dobro ze složitých situací.
Podívej se na věci svědomitě
Přiznej, že jsi se mýlil.
Hledejte dobro, které vyplyne z chyb.

Svědomitost:
Sníh může pokrýt nebezpečí
Při lyžování na sněhu se naučíte hledat ledové skvrny - skrytá nebezpečí, která mohou způsobit
pád
Média jsou nebezpečnou zónou, kterou je nutné neustále sledovat
Stanovte hranice
Zpoždění zavádění médií pro malé děti
Podporujte vlastní fantazii svých dětí
Představte složitější témata v médiích starším dětem, jak zrají
Snažte se vědět, co vaše děti sledují
Diskutujte o tématech, které vaše děti sledují
Chceme učit sebe i naše děti, aby identifikovali zprávy v médiích, a kriticky o nich
přemýšlíme, porovnáváme biblické standardy se světovými standardy
Použití:
Udělejte si upřímnou diskusi o konzumaci médií vaší rodiny.
Omezujete média přiměřeně u malých dětí?
Používáte dostatek kreativních her?
Existují časové a obsahové limity přiměřené věku a zralosti vašich dětí?
Sledujete a prodiskutujete věci společně jako rodina?
Mají starší děti schopnost kriticky přemýšlet o tom, co vidí?
Jak můžeme pomoci našim dětem zpracovávat zprávy, které slyší?
Jako rodiče, používáme media jen pro zábavu a otupení našich smyslů, nebo jsme si vědomi
jejich poselství a vhodně je filtrujeme?
Dejte si pozor na matoucí myšlenky v kultuře o lásce
Nechte svůj morální kompas nastaven Božím slovem a porovnejte mediální zprávy s biblickou
pravdou
Sníh je zároveň nebezpečný a krásný
Historie se stane tmavší, a zároveň tam bude víc světla

Izaiáš 60:1-3
„Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle,
temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou
jeho sláva. K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.
Věci se budou zhoršovat a zhoršovat. Nebudeme osvobozeni od těžkých časů. Uprostřed toho všeho být
světlem a šířit naději na nebe.

Použití:
Diskutujte o nebezpečích idealismu - očekávání, že se věci budou stale lepší, bez problémů a
obtíží.
Jak může pomoci lépe se připravit očekávání, že se věci budou obtížnější?
Je lepší být nepřipravený nebo připravený příliš?

Diskutujte o něčem, co jste prožili jako rodina, a na co jste nebyli připraveni, a co jste udělali pro
přípravu na tuto situaci. Vzpomeňte si, jaké by to bylo mít správnou přípravu a zažít stejnou věc
znovu. (Příklady: Mít správnou pláštěnku nebo bundu pro nepříznivé počasí nebo možná mít
správné kempingové vybavení.)
Zjevení 19:7-8
Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila
a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.
Efeským 5:25-27
Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a
očistil křtem vody a slovem; tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a
čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.
Budeme jako nevěsta v šatech bez skvrn a vrásek.
Budeme čistí a svatí - s jiným morálním kompasem než svět kolem nás
Bůh použije horko a páru, aby odstranil vrásky ze šatů
Musíme se naučit najít poučení, kterými nás Bůh učí v obtížných situacích
Diskutujte o Boží perspektivě, když se stane něco špatného - například když přítel umírá na
rakovinu
Chraňte před hořkostí u Boha
Špatný šéf nebo selhání ve vedení vám může způsobit hořkost
Když to někdo něco udělá špatně, položte si tuto otázku:
Co bych to udělal jinak, kdybych byl v jejich pozici? Jakou lekci se mohu poučit z jejich selhání o
tom, jak NEDĚLAT věci?

Použití:
Hořkost s Bohem nebo s vůdci, jako jsou učitelé nebo šéfové, může být jako skvrna nebo
vráska na bílé košili nebo šatech.
Diskutujte o něčem, za co jste na Boha naštvaní že to dopustil.
Modlete se a rozhodněte se odpustit Bohu jeho provinění, a důvěřujte mu, že z této situace
vyvede dobro.
Alternativně můžete diskutovat o někom, kdo je ve vedoucí roli a který vás ponížil nebo
zklamal svými rozhodnutími o vedení.
Diskutujte, jaké lekce vedení jste se od nich poučili. Co jste se od nich naučili o tom, co
NEDĚLAT? Jak byste se rozhodovali jinak, kdybyste byli někdy v jejich postavení?
Sníh může být krásný
Můžeme najít mír a krásu uprostřed jakékoli situace
Chvála a uctívání je způsob, jak najít krásu
Najděte způsob, jak zaplavit váš domov křesťanskou hudbou
Příběh: Pomáháme našim dětem vypořádat se smrtí našeho milovaného psa a potom mazlíčků
křečka. Uctívání Boha v časech zármutku.

Vytvořte doma prostředí pro chvály nebo přehrávejte hudbu v telefonu nebo počítači.
Pište písně společně jako rodina.
Další možností je chůze a turistika a chválení Boha.
Fotografie a umění mi také pomáhají najít krásu.
Další příběh o sněhu:
Když jsme hledali místa pro první rodinný tábor na Slovensku, naše dodávka VW začala klouzat
zpět po ledové hoře a vjela do příkopu.
Museli jsme vytrvat, přes úrazy a všechny obtíže a udělat první Rodinný tábor před 23 lety.
Stojí to za to.
Pokračujte, když narazíte na potíže.
Stále si připomínejte svoji vizi.
Setkáte se s obtížemi a nutností bojovat
Naučte své děti to očekávat
Historie bude bláznivější
Buďte přemožitelem
Zjevení 12:10 - 11
A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním
zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.
Použití:
Tato pandemie byla drsná. Diskutujte o tom, jak jste úspěšně zvládli stresy
způsobené Covidem 19.
Diskutujte o některých dalších možných scénářích, které by se mohly stát, a o tom, jak by vaše
rodina mohla procházet a překonávat těžké situace, které by se mohly objevit v budoucnosti.
Možné scénáře:
Přírodní katastrofa
Nemoc přítele nebo člena rodiny
Politické nepokoje
Další pandemie, ještě závažnější než ta poslední
Uzavření společnosti, pro kterou pracujete
Atd.

