Smallgroup Program ICF Praha, 19. 2. 2017

#STRUGGLES – Proč jsem pořád nespokojený?
ICE BREAKER

#STRUGGLES

Pokud by sis s někým mohl/a vyměnit život, kdo by to byl a proč?

19/02 Proč jsem pořád
nespokojený
26/02 Kolik mám vlastně
přátel
05/03 Můj profil
12/03 Nezájem
19/03 Umět vypnout

SHRNUTÍ KÁZÁNÍ


Materiální a finanční nespokojenost



Nespokojenost se vztahy



Nespokojenost s okolnostmi

Tajemství spokojenosti není ukryté v tom, co mám nebo nemám.
Tajemství spokojenosti je ukryté v Ježíši Kristu.
NÁVRH OTÁZEK K DISKUZI


Co sis zapamatoval/a z nedělního kázání?



Pokud bys měl/a vybrat na stupnici 1-10 (1 – vůbec, 10

Sleduj také týdenní videa
ke smallgroup na našem YouTube
kanálu.

úplně) jak moc jsi ve svém životě spokojený/á, kolik bys dala a proč?


V jakém z 3 bodů (viz. Shrnutí kázání) jsi nejnespokojenější? Co s tím můžeš udělat?

BIBLE STUDY
Můžete se rozdělit na tři skupiny a přečíst si následující verše. Co říkají o Bohu?
J 10,14
Ž 139, 1-4

Ef 1,3

Př 20,21

Mt 6,8

Lk 12,22-31

2 P 3,9

Jak být spokojený


Buduj osobní vztah s Bohem



Věř jeho plánům pro tvůj život



Každý den si uvědom něco, za co jsi vděčný/á



Žij přítomností (nepřemýšlej stylem – co kdybych měl/udělal to a to...)

MODLITBA
Společně se modlete za oblasti, ve kterých jste nespokojení. Poproste Boha, aby vám pomohl
vyměnit nespokojenost za vděčnost.
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ACTION STEP
Následující týden začínej svůj den tím, že Bohu poděkuješ za něco, za co jsi mu vděčný/á. Každý
den zkus za něco jiného.
CO NÁŠ ČEKÁ
25.3. – Excited for God
Pomocí vyučování a hlavně zkoumání svého vlastního srdce budeš mít možnost objevit cestu
Boží vůle a také si stanovit kroky, které ti umožní se na tuto cestu vydat.
Více informací a možnost přihlásit se na: https://www.icf-praha.cz/nextstep/kurzy/excited-forgod/
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Smallgroup Program #STRUGGLES

HEARTBEAT pro Smallgroup leadery
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

© 2017, ICF PRAHA | WWW.ICF-PRAHA.CZ

