
Stanice cB OStrava – trOjka
sídlo: 28. října 148, 702 00 OSTRAVA, IČ: 60783516
bohoslužby: Kulturní centrum Cooltour Ostrava, Výstaviště

kOntakt
 www.cbtrojka.cz  info@cbtrojka.cz
 CB Trojka +420 734 783 985

vedOucí Stanice
Jakub Mrázek

Práci Trojky můžete podpořit i finančními dary.
Potvrzení o darech pro uplatnění daňových odpočtů
Vám rádi zašleme na počátku následujícího
kalendářního roku na Vámi uvedenou adresu.

Číslo úČtu
4317630359 /  0800



ZAMYŠLENÍ 

T30JKA CÍRKEV BRATRSKÁ OSTRAVA 

BIBLE APLIKACE MODLITBA 

DALŠÍ ZDROJE 

KRISTUS KOMUNITA KA2DÝ 


	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 9.12.2018 od 16h v Cooltour - ProměnyDalší bohoslužby: 6.1., 20.1., 3.2., 17.2, 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5.   vždy od 16h v Cooltour. 16.12. Vánoce s Trojkou od 16h v kavárně modlitebny CB (tř.28.října 148). PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:Trojka Centrum:   v úterý od 17:30 20.11, 4.12., 18.12.Trojka Poruba:     v úterý od 17:30 20.11, 4.12., 18.12.Trojka Mar.Hory:  v úterý od 18:00 20.11, 4.12., 18.12.Trojka Polanka:    ve středa od 17:30  21.11, 5.12., 19.12.   Fusion Trojka každý čtvrtek od 17h na 1st International School of Ostrava (Gregorova 3)  PŘIPOJ SE! vždy od 14:30: 9.12. Zodpovědnost: Máme všichni ? Silvestr s Trojkou v Malenovicích (28.12.2018 - 1.1.2019).
	Hlavni nadpis: Proměny
	Hlavni tema: Prozření
	Motto: Boží pohled                                                                                                    
	datum: 18. listopadu 2018
	Biblicke souradnice: 1. Korintským 2
	Jmeno: Michael Novotný
	Zamyšlení - otázky: 1. Říkali Ti rodiče něco jako: "To pochopíš, až budeš starší." nebo "Na to si ještě moc malý, musíš počkat, až budeš větší." Čeho se to týkalo? Jaké pocity to v Tobě vyvolávalo?2. Kdybys  celý život ani nestárl, ani nemládl, kolik bys chtěl, aby Ti bylo?3. Co je nejlepší a nejhorší věc na stárnutí?4. Co podle Tebe o člověku prozradí nejvíc?
	Aplikace - otázky: 6. Jsou ve Tvém životě lidé, kteří považují Tvé rozhodnutí následovat Ježíše za bláznivé?7. Když se  na svůj život podíváš z pohledu věčnosti - co nabývá na hodnotě, a co naopak ztrácí význam?8. Modli se a požádej Boha, aby Ti svým Svatým Duchem ukázal konkrétní oblast Tvého života, situaci, vztah nebo člověka, na které ON má jiný pohled, než Ty. V čem se vaše pohledy liší? Jak by se Tvůj život změnil, kdybys k tomu přistoupil z Božího pohledu? O co přijdeš, pokud svůj postoj nezměníš? Je nějaký praktický krok, ke kterému Tě Bůh vede? 
	Bible - otázky: 5. Přečti si 1. Korintským 2: 6-16- O jakém tajemství, v němž je skrytá Boží moudrost tady Pavel mluví?  [v. 7]- Pavel odkazuje v 9. verši na Izajáše 64:3 a násl. Jak spolu tyto dva texty souvisí?- Filosofové byli v té době vážení lidé a byli považováni za ty, kdo jsou schopni nalézat hluboké životní pravdy - Co ale říká Pavel v protikladu k tomu o tom, kde má člověk nalézat duchovní pravdu?- Jaký je rozdíl mezi lidskou moudrostí a Boží moudrostí? - Co si myslíš, že je myšleno tím, že máme "mysl Kristovu"? [v. 16]Souvisí to nějak s textem Filipským 2:5-8?
	Modlitba: Drahý Bože, prosím, otevírej oči mého srdce, napravuj moji krátkozrakost, ať mohu vidět všechny věci v životě z Tvého úhlu pohledu. Ať můžu vidět naději, ke které jsi mě povolal. Ať můžu mít náhled na život z pohledu věčnosti.Dej ať můžu vidět, jak pracuješ ve všech situacích v každém okamžiku. Prosím, pomáhej mi vidět svět a lidi kolem Tvým pohledem.                                        Amen
	Dalsi zdroje: Filipským 2:1-11Efezským 1:18-19Přísloví 2Craig Groeschel: Divine Direction(ať už série kázání, která je i na YouTube, anebo stejnojmenná kniha)


