Smallgroup Program ICF Praha, 04. 12. 2016

GET READY FOR CHRISTMAS: Opustit Nazaret

ICE BREAKER

GET READY FOR

Jak jste jako malí slavili Vánoce?

CHRISTMAS

SHRNUTÍ KÁZÁNÍ

04/12 Opustit Nazaret
11/12 Vrátit se do Betléma
18/12 Christmas
Experience

CO BYCHOM MOHLI OPUSTIT?


věci, na které jsme zvyklí



místa, kde víme, jak to funguje



život, kde se nemusíme změnit

Okolnosti nám přichází do života náhodně. Schopnost jim čelit
budujeme záměrně.
JOSEFŮV DŮVOD ODCHODU:

Sleduj také týdenní videa
ke smallgroup na našem
YouTube kanálu.

Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil.
JOSEFŮV ZPŮSOB ODCHODU:
Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta.
REFLEXE A OTÁZKY


Proč bychom mohli nebo měli něco opustit? (viz body ve shrnutí kázání)



Máte něco konkrétního, co chcete nebo byste měli opustit?



Jaký máš podle tebe dar?



Jak ho používáš - rozvíjíš?



Je možné ho využívat více? Jak?

MODLITBA
Modlete se za to, abyste ve vašem životě dokázali opustit, co je potřeba. Modlete se také za
příležitosti k používání vašich darů, abyste mohli růst a zároveň pomáhat ostatním.
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HEARTBEAT pro Smallgroup leadery
GET READY FOR CHRISTMAS

Vánoce jsou za dveřmi a tak v této speciální sérii objevíme dva významné vánoční
příběhy, které se udály před než 2000 lety, ale mají vliv až do dnešních dní.
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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