Smallgroup Program ICF Praha, 22. 1. 2017

MOSES – Tvá vášeň
SHRNUTÍ KÁZÁNÍ

MOSES

On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce.
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(Kazatel 3:11)
Rozpoznání vášně:


co mě nejvíc baví?



kdy se cítím nejvíc nadšený/á?



co mi nejvíc vadí?



o čem si nejraději povídám?



za co bojuju?

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

Sleduj také týdenní videa
ke smallgroup na našem YouTube
kanálu.

"Když cítíš, že Bůh tě volá k tomu, abys vstoupil do jeho velkého
plánu a stvořil něco nového nebo odlišného, zabere to určitý čas a závazek. Období, které tě
čeká, ať už bude dlouhé nebo krátké, bude okamžikem, kdy objevíš sám sebe a svoji identitu.
Nikdy nepohrdej dnem svých začátků, i když budou malé nebo zdánlivě bezvýznamné. Bůh
neměří pravítkem nebo kalkulačkou - on hodnotí tvé srdce.
Takže bez ohledu na to, jak se to zdá bláznivé nebo kolik dalších lidí má nebo nemá pochopení
pro to, co Bůh vložil do tvého srdce, seber odvahu, zhluboka se nadechni a rázně vykroč. Dej
všechno, co máš. Uč se vítat budoucnost s úsměvem a důvěřuj svému nebeskému Otci, který
slíbil, že s tebou bude na každém kroku tvé cesty." Bobbie Houston (Hillsong)
REFLEXE A OTÁZKY


Co v současné době leží na tvém srdci? K čemu vidíš, že Bůh tě volá v tuto chvíli?



Jak myslíš, že můžeš Bohu sloužit na místě, kde jsi právě teď?



Jakým lidem může v tuhle chvíli sloužit a jakým způsobem?

MODLITBA
Pokud si nejste jistí tím, jak můžete Bohu sloužit, poproste ho o to, aby vám nějakou oblast
ukázal.
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Smallgroup Program MOSES

HEARTBEAT pro Smallgroup leadery
MOSES
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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