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Smallgroup Program ICF Praha, 11. 12. 2016 

 

 

GET READY FOR CHRISTMAS: Opustit Nazaret 

 

SHRNUTÍ KÁZÁNÍ   

„Když Herodes zemřel, hle, Pánův anděl se ukázal ve snu Josefovi v 

Egyptě a řekl: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a jdi do země 

izraelské, neboť ti, kteří ukládali dítěti o život, již zemřeli.“ 

On tedy vstal, vzal dítě a jeho matku a vešel do izraelské země.“ 

(Mt 2, 19-21) 

Vztah:  

 s Bohem  

 s lidmi 

 k majetku 

REFLEXE A OTÁZKY 

 Co je tvým Egyptem (co chceš opustit) v každé ze výše zmíněných oblastí? 

 Co by mohlo bý tvým Nazaretem (kam to chceme posunout dál)? 

 Co proto musíš udělat? 

CHRISTMAS EXPERIENCE 

Koho a jakým způsobem jste pozvali na Christmas Experience? Je někdo, koho byste ještě mohli 

pozvat? 

MODLITBA 

Modlete se za to, abyste to, co ve zmíněných oblastech, řešíte dokázali posunout tam, kam 

chcete. Můžete se také znovu modlit za Christmas Experience a za všechny pozvané lidi.  

GET READY FOR 

CHRISTMAS 

04/12 Opustit Nazaret 

11/12 Vrátit se do Betléma 

18/12 Christmas Experience 

 

 

Sleduj také týdenní videa 

ke smallgroup na našem YouTube 

kanálu. 

http://www.icf-praha.cz/
https://www.youtube.com/user/ICFPrahaWorkshopy
https://www.youtube.com/user/ICFPrahaWorkshopy
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Smallgroup Program ICF Praha: GET READY FOR CHRISTMAS 

 

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 

http://www.icf-praha.cz/

