
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: 14.4.2019 od 16h v Cooltour.Další bohoslužby: 28.4., 12.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 7.7. vždy od 16h v Cooltour. PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:Trojka Centrum:   v po / út od 17:30 8.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5.Trojka Poruba:     v úterý od 17:30  9.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5.Trojka Mar.Hory:  v úterý od 18:00  9.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5.Trojka Polanka:    v neděli od 16:00 7.4., 14.4., 28.4., 12.5. Fusion Trojka každý čtvrtek od 17h na 1st International School of Ostrava (Gregorova 3) Třídílný kurz "Neodolatelná církev", pro vedoucí v Trojce, vždy v neděli od 18-20h24.3., 7.4., 5.5. ZMĚNA :) 14.4.2019 Setkání Trojkařů po bohoslužbě (17:45-18:45) v Cooltour. 
	Hlavni nadpis: Následuj  
	Hlavni tema: Chtít chtít co chce Bůh. 
	Motto:                                                                                                           
	datum: 31. března 2019
	Biblicke souradnice: Matouš 26,6-27,5
	Jmeno: Jakub Mrázek
	Zamyšlení - otázky: 1. Kdy jsi naposledy ustoupil/a vědomě někomu druhému, abys dal přednost naplnění "jeho vůle" před svou vlastní? Proč jsi to udělal/a? Bylo to pro tebe snadné? Nebo jsi spíše tím, kdo si prosadí svou?2. Z jakých důvodů nebo v jakých situacích se člověk dokáže vzdát svých nároků a představ a podřídit se představám a požadavkům někoho druhého? Kdy a proč si naopak za každou cenu prosazuje svou? S jakými následky?3. Vybaví se ti nějaký konkrétní člověk, který se vzdal vlastních zájmů, snů, nebo potřeb, jen proto, že dal přednost naplnění Boží vůle (nebo nějakého "vyššího zájmu")? Jaký má na tebe takové jednání vliv?
	Aplikace - otázky: 1. Toužíš po tom, aby se ve tvém životě naplnila Boží vůle? Věříš, že je Jeho vůle pro tebe dobrá a dokonalá? Věříš tomu natolik, že se jí snadno dokážeš podřizovat, i když tvoje vlastní chtění je s ní v rozporu? 2. Jak konkrétně můžeš v příštích dnech posílit svou důvěru v dobrotu a dokonalost Božích záměrů s tebou? Co můžeš dělat každý den, aby tvá mysl byla proměněna a obnovena, tak abys rozpoznával/a Boží vůli, a aby ses jí stále ochotnějí odevzdával/a? Jak v tom můžeš pomáhat druhým?3. Je ve tvém životě nějaká oblast nebo situace, ve které opakovaně nedokážeš svou vlastní vůli podřídit vůli Boží? Modli se sám nebo s někým: "Bože, v této věci stále nedokážu chtít to, co chceš pro mě ty. Ale chci to chít, protože věřím, že tvá vůle pro mě je dobrá a dokonalá, a že co chceš ty, je lepší, než co chci já. Smiluj se nade mnou a pomoz mi překonat svou slabost."
	Bible - otázky: 1. Matouš 6:10 a Matouš 7:21Proč Ježíš učil své učedníky se takto modlit? Může se vůbec Boží vůle na této zemi nenaplnit? Jakou roli v jejím naplnění (nebo nenaplnění) hrajeme my?2. Římanům 12:1-2 a Efezským 4:22-24Co je vnějším projevem toho, že patříme Kristu? Co potřebujeme, abychom Boží vůli dokázali rozpoznat? Jakým způsobem toho dosáhneme? 3. Gal. 5:17, 1.Kor 2,12 Jak vypadá střet našich křesťanských ideálů s realitou všedního dne? Jaké zápasy a nástrahy zakoušíme s učedníky i my? Odkud pramení naše problémy a co s nimi? 4.Izaiáš 55, 8-9 Je Boží vůle vždy jasně rozpoznatelná? Jaký si musíme zachovat postoj, abychom se nestali lidmi, kteří "vždycky neochvějně konají Boží vůli, ať se to Bohu líbí nebo ne", ale na druhé straně ani těmi, kteří ze strachu z omylu uvíznou v pasivitě nebo netečnosti?
	Modlitba: "Můj Bože, já si vyberu všechno. Nechci být polovičatě svatou, nebojím se trpět pro tebe, bojím se pouze jednoho, že si ponechám svou vůli. Vezmi si ji tedy, protože já si vyberu vše, co ty chceš! ..." (Terezie z Lisieux)
	Dalsi zdroje: Římanům 8:28Lukáš 1:26-38Žalm 40:7-9Marek 8:31-38Koloským 1:9-10Dietrich Bonhoeffer: Následování


