Smallgroup Program ICF Praha, 09.10. 2016

OOPS! Pasivní vs. aktivní spravedlnost

SHRNUTÍ KÁZÁNÍ

OOPS!

Vertikální vztah => vztah s Bohem => pasivní spravedlnost

18/09 Pravidla vs. podmínky
25/09 Příčina a následek vs.
Kristus a následek
02/10 Místo pro ty, kteří jsou v
nemilosti
09/10 Pasivní vs. aktivní
spravedlnost

Horizontální vztah => vztah k lidem => aktivní spravedlnost


„...bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská“ (Žd 11,6)



„Milostí tedy jste spaseni skrze víru.“ (Ef 2,8)



„Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář.
Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece
milovat Boha, kterého nevidí.“ (Jan 4,20)



„Jediný způsob, jak můžeme sloužit Bohu je ten, že sloužíme
jiným lidem.“ (Rick Warren)



Jen Boží láska je bezpodmínečná



Milujeme, protože nejdřív miloval On nás

Sleduj také týdenní videa
ke smallgroup na našem YouTube
kanálu.

REFLEXE A OTÁZKY


Jsou potřeba skutky k zalíbení se Bohu nebo opravdu stačí víra? Jak rozumíte verši Jk
2,17: „...víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.“



Poznal někdy někdo, že jste křesťani jen podle vašeho chování/vztahu k dalším lidem?



(Jak) Je možné lidi milovat? Co vlastně znamená milovat?



Je něco, co si ze své původní rodiny určitě nechcete převzít do vaší budoucí (generační
začarovaný kruh)?

Co vás v této sérii oslovilo nejvíce?
Podařilo se vám v něčem změnit přemýšlení/jednání?
ACTION STEP
Je potřeba s někým zlepšit vztah/někomu odpustit? Co pro to konkrétné uděláte a kdy?
MODLITBA


Poděkujte Bohu za jeho bezpodmínečnou lásku a poproste ho, aby vám pomohl milovat
lidi ve vašem okolí (rodina, práce, církev,...).



Můžete se modlit za konkrétní vztahy, které je potřeba změnit.



Je něco, co už nechcete z vaší původní rodiny přenášet dál? Poproste Boha, aby vám s
tím pomohl. On má moc to změnit!

Návrh na literaturu:
Téma odpuštění: Vězení s klíčem uvnitř – Kateřina Lachmanová
Požehnání nebo prokletí, vyber si - Dereck Princ

