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MOSES – Odhodlej se k pokoře
SHRNUTÍ KÁZÁNÍ

MOSES

Význam slova "pokora":

08/01
15/01
22/01
29/01
05/02

Hebrejský význam = podřídit se Bohu
Pokora:


Nepochopená kvalita



zbožná kvalita



cesta k významnosti

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.

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

Sleduj také týdenní videa
ke smallgroup na našem YouTube
kanálu.

Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas
povýší.“(1P 5:5-6)
„Školou moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu předchází pokora.“ (Př 15,33)
REFLEXE A OTÁZKY


Jak popíšeš někoho, kdo je pokorný? Znáš někoho, o kom bys to řekl/a?



Jaký mrakodrap pro tebe připravuje Bůh?



Je pro tebe těžké se pokořit a přijmout tento Boží mrakodrap jako své poslání?

Nevadí, že Boží "mrakodrap" přesahuje tvé možnosti. Znamená to, že budeš potřebovat Boha,
aby to byl on kdo bude stavět.


Dokázal/a bys identifikovat alespoň jednu věc, kterou bys potřeboval/a vykopat ze svých
základů, aby budoucí mrakodrap obstál?

MODLITBA
Modlete se za to, abyste dokázali být pokorní.
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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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