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MOSES – Tvůj cíl

SHRNUTÍ KÁZÁNÍ

MOSES

„V Izraeli už ale nepovstal prorok, jako byl Mojžíš, se kterým se
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Hospodin znal tváří v tvář. Kolik jen znamení a divů jej Hospodin
poslal vykonat v Egyptě proti faraonovi, všem jeho služebníkům a
celé jeho zemi! Jak mocnou sílu a jak hrozné činy předvedl Mojžíš

Vision Sunday
Tvůj cíl
Tvá vášeň
Odhodlej se k pokoře
Tvá víra

před očima celého Izraele!“ (Dt 34, 10-12)


PRVNÍCH 80 LET ŽIVOTA
Vytáhl jsem tě!



Sleduj také týdenní videa
ke smallgroup na našem YouTube
kanálu.

NÁSLEDUJÍCÍCH 40 LET ŽIVOTA
Ty táhneš další!

REFLEXE A OTÁZKY


Co se ti na postavě Mojžíše nejvíce líbí?



KDO JSEM? „Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka.“ (Žd 11,24)
o V čem jsi se změnil/a po tom, co jsi uvěřil/a v Ježíše? (Z čeho tě Bůh „vytáhl“?)
o Na kolik procent se ti stává, že se nacházíš v jedné z těchto poloh:
- jsem někdo
- jsem nikdo
- jsem Boží nástroj
o Napište si min. 5 věcí, v čem jste dobří a pak si váš seznam navzájem přečtěte.



KOMU PATŘÍM? „Dal přednost útrapám Božího lidu před pomíjivým hříšným požitkem.“ (Žd
11,25)

o Jaká má na vás vaše okolí (rodina, přátelé, kolegové atd.) očekávání? Snažíš se je
naplnit?


NA ČEM MI ZÁLEŽÍ? „Kristova potupa mu byla dražší než všechny egyptské poklady, neboť
se díval až k odplatě.“ (Žd 11,26)

o Na čem ti v životě záleží nejvíce? Liší se to od toho, co naplňuje společnost?


ČEHO SE NECHCI VZDÁT? „Vírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem.
Vytrval, jako by viděl Neviditelného.“ (Žd 11,27)

o Je ve tvém životě něco, čeho by ses měl/a vzdát, ale nejde ti to?
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KŘEST – 29.1.2017
Pokud by ses nechal rád/a pokřtít, můžeš si přihlásit zde: https://www.icfpraha.cz/nextstep/kurzy/krty/
Pokud ještě nejsi pokřtěný/á, co ti v tom brání? Může ti s tím smallgroup nějak pomoct? Můžete
se za to společně modlit.
MODLITBA
Můžete se modlit za vyjasnění 4 otázek (z kázání) pro váš život. Modlete se také za to, abyste o
sobě v co nejvíce situacích dokázali říct, že jste boží nástroj.
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Smallgroup Program MOSES

HEARTBEAT pro Smallgroup leadery
MOSES – ALL IN
Mojžíš vsadil vše! Jak tvůj sen může změnit celý život. Příběh Mojžíše je pro nás svědectvím,
jak Bůh připravuje naše životy na věci, které jsou teprve před námi.
Prověř své cíle:
(1) Cílem smallgroup je pomoct lidem prohloubit jejich osobní vztah s Ježíšem.
(2) Které z lidí na své smallgroup povedeš k tomu, aby byli leadery? Jaké příležitosti k vedení jim
dáš?
(3) Jaký je tvůj cíl pro příští setkání smallgroup?
Aplikuj tyto tři hodnoty na své smallgroup:
Community, experiencing God, multiplication (vnitřní i vnější růst).
Zamysli se nad tím, jak zapojíš tyto tři hodnoty do příští smallgroup.
Modli se za svoji smallgroup:
- Modli se za členy své smallgroup a za jejich problémy.
- Modli se, aby každý prožil boží přítomnost a abyste společně dosáhli svých cílů.
- Vědomě se poddávej Božímu vedení, aby mohl každá smallgroup probíhat tak, jak si on přeje.
Naplánuj příští setkání smallgroup:
- Přemýšlej, do jaké části přípravy koho zapojíš (administrace, jídlo, modlitba, worship, input …).
- Ujisti se, že každý člen tvé smallgroup ví, kdy a kde proběhne příští setkání. Komunikace je
záležitost leadershipu!
Spolehni se na Boží přítomnost: “Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam
jsem já uprostřed nich.” Matouš 18:20
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