Den 5 - Východy slunce, západy slunce a duhy
Kazatel 3: 1-8 Je čas na všechno pod nebem
Můžeme rozeznávat různá období, která má Bůh pro naši rodinu
Západy slunce
Můžeme najít krásu v odkládání minulosti a vstoupit do nových ročních období.
Židům 11: 8 Abraham zanechal to, co znal, a zamířil do města, které dosud neviděl
Západy slunce mohou představovat smrt staré vize - přijetí nové vize
Západy slunce také představují odpočinek v sobotu
Důležitost odpočinku z práce
Židům 4: 9-11 Sobotní odpočinek pro Boží lid. Odpočinutí od vlastního úsilí. Odpočívejme plně v Kristu.
Použití:
Diskutujte o starých obdobích, která je třeba nechat odpočinout, a o nových obdobích příležitostí, které
je třeba přijmout.
Zažíváte smrt vizí? Potvrdit to. Modlete se za kohokoli ve vaší rodině, modlete se za vedení v tom, jak
překonat smrt staré vize nebo očekávání. Požádejte Boha, aby vám ukázal, jak by mohla vypadat jejich
budoucnost, a modlete se za to během jejich života.
Přečtěte si a diskutujte o Židům 4: 9-11.
Co to znamená odpočívat od vlastního úsilí a odpočívat v tom, co Kristus udělal?
Diskutujte o tom, jak si můžete lépe odpočinout ve svém rodinném životě.
Co můžete dělat jako pár a jako rodina, aby to bylo životodárné a uklidňující?
Vytvořte si plán, jak tuto novou zklidňujicí (odpočinkovou) aktivitu přidat do svého kalendáře.
Východ slunce
Východ slunce představuje sílu vzkříšení. Vzkříšení všech snů. Nové možnosti. Vidět věci vnovém světle.
Důležitost modlitby v duchu za situace, které se zdají nemožné - modlit se duchem inspirovanou
modlitbou víry.
Princip od stromu ke stromu. Ve světle nového dne můžeme vidět nový strom k němuž máme jít.
Použití:
Prožijte čas s Bohem (nejlépe při východu slunce) a zeptejte se Boha, co nového chce, abychom dělali.
Veď si zápisky toho, co ti říká. Začni snít s Bohem o tom, jakou novou možnost ve vás chce zrodit.
Udělejte to samé jako pár a se svou rodinou. Požádejte Boha o nové možnosti východu slunce pro vaši
rodinu. Sněte s Bohem! Nedovolte, aby vám peníze nebo praktické věci bránily v tom, snít velké sny –
snít ve velkém!

S pomocí analogie od stromu ke stromu zapište konečný cíl - jako je třeba psaní knihy. Pak se zeptej
Boha, jaký má být první krok. Kupte si zápisník a začněte psát první řádek, nebo možná nakreslete
obrázek postavy. Nestarejte se o 100 kroků mezi vámi a vaším cílem, jen se zaměřte na správný další
krok.
Duhy představují sluneční svit po bouři.
Genesis 8: 15-22
Noemova rodina. Rozpoznání Boží věrnosti k vaplnění Jeho slibů v minulém období. Nový začátek. Nové
sliby. Příslib požehnání. Nový mandát k vedení země, být plodný a množit se. Smlouva.
Smlouvy:
Adam - Genesis 3: 16-19 - Slib milosti. Spasitel přijde, aby odstranil poškození z Pádu.
Noe - Genesis 8, 9, 2 Petr 2: 5 - Lidstvo má spravovat zemi, být plodné a množit se. Bůh slibuje, že nikdy
nezničí Zemi povodní.
Abraham - Genesis 12: 2-3 – Bude mít mnoho potomků a skrze jeho semeno bude svět požehnán
(přichází Mesiáš) 13:16, Otec mnoha národů 17: 4-5
Moses - Deuteronomium 11, Exodus 20 - Dar zákona, s přislíbem požehnání za poslušnost a prokletí za
neposlušnosti.
David - 2 Samuelova 7: 8-16 – Slib požehnání pro Davidův rod a zajištění věčného království skrze
Mesiáše - Ježíše
Ježíšova nová Smlouva - Jer 31: 31-34, Matouš 26:28, Židům 9:15 - Slib odpuštění hříchu a blízkého
neporušeného vztahu k Židům a všem ostatním, kteří přicházejí s vírou k Ježíši.
Použití:
Vytvořte si jako rodina duhu! K vytvoření duhy použijte barvy, křídy, pastelky, značky, látky, papír nebo
cokoli jiného.
Přečtěte si příběh Noemovy archy v Genesis 6-9. Zahrajte si jej! Nechte své děti převléknout se za různá
zvířata. Dělejte věci jednoduše, nebo propracovaně, zkrátka tak, jak chcete. Velká malovaná krabice
může být archa. Zvířata mohou být namalovaná na krabici a mít vyříznutý otvor pro dětské tváře. My
jsme dokonce vytvořili archu a odnesli ji na místní hřiště, aby děti vyprávěli příběh ostatním dětem!
Diskutujte o myšlence Božích smluvních slibů s vaší rodinou. Děkuj Bohu za slib ochrany. Možná budete
chtít napsat některé ze smluvních příslibů z bible na vámi vytvořenou duhu.
Skladba „The Blessing“ je založena na Numeri 6: 24-26, Exodus 20: 6, Deuteronomium 7: 9 a Žalm 103:
17-18
Přečtěte si písma s celou vaší rodinou a poslouchejte jeden z těchto odkazů:
Originál s Kari Jobe na Elevation in Charlotte NC https://youtu.be/Zp6aygmvzM4
The Blessing [Kids] cover https://youtu.be/uiWZXLsdE9w
The Blessing UK cover https://youtu.be/PUtll3mNj5U
The Blessing Hawaii cover https://youtu.be/BxQ0RnKjrzY
The Blessing in Hebrew cover https://youtu.be/kzqrWae5lK4
The Blessing Zimbabwe cover https://youtu.be/OA1tVs7VNcY
The Blessing South Africa cover https://youtu.be/8EPcd0B5SNs

The Blessing Korean cover https://youtu.be/nMdNelGuQEs
The Blessing Indonesia cover https://youtu.be/iumYmZJ1cAg
The Blessing Uzbekistan cover https://youtu.be/pvYTUDivB4Q
Parafrázujte píseň a modlete se požehnání nad vašimi dětmi.
Použijte níže uvedené verše k modlitbě za vaše děti.
Sdílejte tyto verše a povzbuzujte někoho dalšího, koho znáte, aby se takto modlil za požehnání nad
svými dětmi.
Sdílejte, co jste se naučili v online českém rodinném táboře, s někým dalším!
Verše k modlitbám za naše děti
Izajáš 43:5-6 5Neboj se, protože já jsem s tebou. Přivedu tvé potomstvo od východu, shromáždím tě od
západu. 6Severu řeknu: Vydej! A jihu: Nezadržuj! Přiveď mé syny z daleka a mé dcery od končin země,
Izajáš 44:3-4 3neboť vyleji vody na žíznivého a bystřiny na suchou zemi; vyleji svého Ducha na tvé
potomstvo, své požehnání na tvé potomky. 4A budou vzcházet mezi trávou jako topoly u tekoucí vody.
Izajáš 49:15-18 15Cožpak může žena zapomenout na své miminko a nesmilovat se nad synem svého
lůna? I když ony mohou zapomenout, já však na tebe nezapomenu. 16Hle, vyryl jsem si tě do dlaní: tvé
hradby jsou ustavičně přede mnou. 17Tvoji synové už pospíchají zpět, ti, kdo tě bořili a pustošili, od tebe
odejdou. 18Rozhlédni se kolem a viz: Ti všichni se shromáždili a přišli k tobě. Jakože jsem živ, je
Hospodinův výrok, všechny si je oblékneš jako ozdobu a přivážeš si je jako nevěsta.
Izajáš 49:25 25Avšak toto praví Hospodin: I zajatec bude vzat hrdinovi a lup bude vychvácen násilníkovi.
Tvému odpůrci budu já odporovat a tvé syny já zachráním.
Izajáš 54:13 13Všichni tvoji synové budou Hospodinovými učedníky a hojný bude pokoj tvých synů.
Izajáš 61:9 9Jejich potomstvo bude známé mezi národy a jejich potomci uprostřed lidí. Všichni, kdo je
uvidí, uznají, že oni jsou potomstvem, které požehnal Hospodin.
Izajáš 8:18 18Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli za znamení a divy od Hospodina
zástupů, který přebývá na hoře Sijón.
Izajáš 54:17 17Žádný nástrojvytvořený proti tobě neuspěje a každý jazyk, který povstane proti tobě na
soudu, usvědčíš z viny. Toto je dědictví Hospodinových otroků,jejich spravedlnost ode mne, je
Hospodinův výrok.
Žalm 112:2 2Jeho potomci budou mocnými v zemi -- pokolení přímých bude požehnané.

Jeremijáš 31:16-20 16Toto praví Hospodin: Zdrž svůj hlas od pláče a své oči od slz, protože je mzda za
tvou práci, je Hospodinův výrok: Navrátí se z nepřátelské země. 17Je naděje pro tvoji budoucnost, je
Hospodinův výrok; synové se navrátí zpět na své území……
Joel 3:1 1Potom se stane, že vyleji svého Ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou
prorokovat….
Římanům 8:28 28Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou
povoláni podle jeho předsevzetí.
Filipským 1:6 6Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista
Ježíše.
Židům 12:5-11 5A zapomněli jste na napomenutí, které vám praví jako synům: "Můj synu, nepodceňuj
Pánovu výchovu, ani neochabuj, když jsi od něho kárán; 6neboť koho Pán miluje, toho vychovává, a
švihá každého, koho přijímá za syna.”…..
Židům 11:11 1Vírou i sama Sára, [ač byla] [neplodná,] přijala moc k početí potomka a mimo svůj čas
[porodila], protože měla za věrného toho, kdo dal slib.
Izajáš 59:21 21A toto bude má smlouva s nimi, praví Hospodin: Můj Duch, který je na tobě, a má slova,
jež jsem vložil do tvých úst, se nevzdálí od tvých úst ani od úst tvých potomků ani od úst potomků tvých
potomků, praví Hospodin, od nynějška až navěky.

