Smallgroup Program ICF Praha, 20. 11. 2016

RIVALS: Past na tebe

SHRNUTÍ KÁZÁNÍ


„V moci jazyka je smrt i život.“ (Př 18:21)



Kritika začíná u tebe.Vždy někoho urazíš. Vždy někoho
zklameš.



RIVALS

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

Boj se strachem
Past na tebe
Síla slov
Stále stejná písnička

„Slyšte napomenutí a buďte moudří, nevyhýbejte se tomu!“
(Př. 8:33)



„Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy
nanávidí, je tupec.“ (Př 12:1)

Sleduj také týdenní videa
ke smallgroup na našem
YouTube kanálu.

REFLEXE A OTÁZKY


Jakou máte osobní zkušenost s tím, že vás někdo pozitivně nebo negativně ovlivnil svými
slovy nebo způsobil, že jste nějak ne/jednali?



Jak vy sami přemýšlíte nad svými slovy, když mluvíte s dalšími lidmi? Uvědomujete si
sílu slov?



Jak se bráníte negativním slovům vůči vám?



Co o nás pozitivního říká Bible? Můžete si s pomocí veršů z Bible udělat seznam „jak mě
vidí Bůh?“



Máte někoho, kdo vidí do vašeho života? Necháváte ho/ji mluvit do vašeho života?

MODLITBA
Modleme se za to, abychom svými slovy lidi kolem nás povzbuzovali a pomáhali jim růst.
Modleme se také za to, abychom brali vážně to, co o nás říká Bůh a ne lidé, kteří nás kritizují.
Můžeme se také modlit za blížící se Christmas Experience a za naše VIP, které chceme pozvat.
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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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