Smallgroup Program ICF Praha, 06.11. 2016

RIVALS: Boj se strachem

SHRNUTÍ KÁZÁNÍ


RIVALS

„Chceš-li člověka ovládnout, vyvolej v něm strach.“

06/06
13/06
20/06
27/06

Paulo Coelho


Jazyk strachu: Nemohu, nedokážu to,...



David nenechal strach vyhrát => Důvěřoval Bohu



Strach nám můž být náš učitel: Ukazuje nám náš další krok.



Kdyby řekl David „ne“ v situaci s medvěděm, řekl by „ne“ i

Sleduj také týdenní videa
ke smallgroup na našem
YouTube kanálu.

při situaci se lvem a tak i Goliášovi.


Boj se strachem
Past na tebe
Síla slov
Stále stejná písnička

Když máme strach, Bůh se nás ptá: „Důvěřuješ mi?“

REFLEXE A OTÁZKY


Přečtěte si příběh Davida a Goliáše v 1S 17,1-54



Kdo je pro vás vzorem v překonávání strachu?



Co říká Bible na strach?



V jaké oblasti vás ovládá strach? Pojmenujte svého „Goliáše“.



Co je váš „medvěd“ a „lev“? Co vám v tom pomohlo a kam vás to posunulo?



Co je váš další krok v překonání vašeho „Goliáše“? Jak to uděláte?

MODLITBA
Poděkujte Bohu za strach, který jste již někdy překonaly. Modlete se za to, abyste dokázali Bohu
důvěřovat v každé situaci a uměli překonávání strachu vidět jako přípravu na něco většího, co
pro nás Bůh má.
„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti
Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
(Filipským 4,6-7)
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HEARTBEAT pro Smallgroup leadery
RIVALS

V našem křesťanském životě nás mohou potkat mnohé překážky, rivalové. Mohou mít
různou podobu, ale mají jeden cíl, oddálit nás od živého Boha a víry v Něj. Jak se těmto
rivalům postavit a efektně jim čelit tak, aby neměli vliv na naši víru? Dozvíme se v sérii
"Rivals".
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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