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MOSES – Tvá víra
SHRNUTÍ KÁZÁNÍ

MOSES

6 zastávem, kde se Izraelci učili důvěřovat Bohu:

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

1) Rudé moře: Zastávka u Rudého moře naučila Mojžíše a celý
izraelský národ, že Pro Boha je všechno možné!
„Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři. Bible, 2.
Kniha Mojžíšova“ (Exodus 13:18)
2) Oáza Mara: Oáza Mara bylo místo kde Bůh promění „hořké“ na
„sladké“!
„Když potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít, neboť byla hořká.“

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

Sleduj také týdenní videa
ke smallgroup na našem YouTube
kanálu.

(Exodus 15:23)
 Jak se můžeme zbavit nebo bránit hořkosti?

3) Oáza Elim: Bůh tady svým lidem poskytuje odpočinek.
„A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody.“
(Exodus 15:27)
 Když odpouštíme, Bůh uzdravuje. Jaké máš zkušenosti s odpuštěním?
4) Nebeská Mana: je potvrzením toho, že Bůh mě zaopatřuje.
„Pokořoval tě a dopouštěl na tebe hlad; krmil tě manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové.“
(Deuteronomium 8:3)
5) Skála Oréb v Refidimu: Tady Bůh dává život.
„V druhé knize Mojžíšově se píše: Budu stát před tebou tam na té skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde
z ní voda, aby lid měl co pít.“ (Exodus 17:6)
 Voda pro naši duši je soukromý čas s Ježíšem, modlitba, Bible

6) Oblakový a ohnivý sloup: Znamená to, že Bůh nám poskytuje ochranu a vedení.
„V druhé knize Mojžíšově se píše: Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je
vedl na cestě, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli jít ve dne i v noci.“ (Exodus
13:21)
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REFLEXE A OTÁZKY


V jaké oáze jsi dnes ty?



Jakému aspektu víry tě učí tvoje současné oáza?



Jak se můžeme zbavit nebo bránit hořkosti?



Když odpouštíme, Bůh uzdravuje. Jaké máš zkušenosti s odpuštěním?

MODLITBA
Požádej Boha, abys měl víru ve své oáze. Popros Boha, aby ti ukázal jestli je ve tvém životě někdo, komu
bys měl odpustit.

CO NÁŠ ČEKÁ
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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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