PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 28.4.2019 od 16h v Cooltour.
Další bohoslužby: 12.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 7.7. vždy od 16h v Cooltour.
19.4. VELKÝ PÁTEK - Křížová cesta, sraz v 15h na zastávce MHD Zábřeh (smyčka).
PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:
Trojka Centrum: v úterý od 17:30 16.4., 30.4., 14.5., 28.5.
Trojka Poruba: v úterý od 17:30 16.4., 30.4., 14.5., 28.5.
Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00 16.4., 30.4., 14.5., 28.5.
Trojka Polanka: v neděli od 16:00 14.4., 28.4., 12.5.

Následuj ↑
(7/7)

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 18-20h
24.3., 7.4., 5.5.
DNES 14.4.2019 Setkání Trojkařů po bohoslužbě (17:45-18:45) v Cooltour.

Stanice CB Ostrava – Trojka
sídlo: 28. října 148, 702 00 OSTRAVA, IČ: 60783516
bohoslužby: Kulturní centrum Cooltour Ostrava, Výstaviště
Kontakt
www.cbtrojka.cz
CB Trojka

info@cbtrojka.cz
+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

14. dubna 2019

Marek 10,32-45

Terry English

ZAMYŠLENÍ
1. Je nějaký slavný vedoucí, kterého
obdivuješ? Co se Ti na něm líbí?

2. Který vedoucí měl nejpozitivnější vliv na
Tvůj život? Co mu umožnilo mít takový vliv?
Co jej odlišovalo od ostatních?

BIBLE

... ještě pokračování pohledu do Bible :-)

Drahý Bože,

Ježíšovo jednání v konečném důsledku vede
k tomu, že je oslaven Bůh Otec. O čí slávu Ti
jde, když jsi chválený nebo když je Ti
svěřená autorita.

pomoz mi vést druhé tím, že se stanu jejich
služebníkem. Pomoz mi je vést s láskou a
obětavostí, kterou mi můžeš dát jen Ty.

2. Přečti si text Jan 13, 1-17
Ježíš ukazoval učedníkům svým vlastním
příkladem to, jakým typem vedoucích se mají
stát, a to i tím, že dělal práci, do které se
nikomu z nich nechtělo - umýval jim nohy. V
Ježíšově době nebyl žádný odvod odpadních
vod, ani nepoužívali boty. Lidé chodili v
otevřených sandálech, nohy pokryté špínou a
exkrementy. To je důvod, proč nohy umýval
ten nejníže postavený sluha v domácnosti.

4. Přečti si text: Přísloví 16,18
Terry v rámci kázání řekl, že: "Hlasem pýchy
v srdci silných lidí je chlubení se, hlasem
pýchy v srdci lidí, kteří obětují sami sebe je
sebelítost."
Se kterou z těchto dvou forem pýchy se
setkáváš ve svém okolí častěji? Kterou vidíš
víc u sebe?
A teď už slíbená APLIKACE:
1. Jaké "metaforické nohy" bys měl umývat
tento týden? Je někdo u koho bys měl na
sebe vzít Ježíšův postoj služebníka a
pokorně mu sloužit?

3. Přečti si text Filipským 2, 1-11
Komu to Pavel píše (v. 1-3)? Zahrnuje ten
okruh adresátů i Tebe?
Ve verších 4-8 vidíme, jak Ježíš jakožto
jeden z největších vedoucích v dějinách
lidstva používal svoji autoritu. Podtrhni si
veškerá slovesa a slova, která vystihují co
Ježíš dělal - v čem se to liší od představy,
kterou máme o tom, jak se mají chovat
úspěšní lidé?

4. Které lidi vedeš ve svém životě? Jak bys
popsal svůj styl vedení?

T30JKA
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MODLITBA

1. Přečti si text Marek 10, 32-45
Co se z této pasáže můžeš naučit o Ježíši?
Co nám tento text říká o lidech?
Co myslíš, díky čemu byl Ježíš schopen
sloužit tak jak sloužil a dát svůj život jako
výkupné za mnohé?

Co je tím, co se ve Tvém životě nebo v práci
podobá "umývání nohou"? Jak můžeš
upřednostnit potřeby někoho jiného před
svými vlastními?
3. Už jsi byl někdy pod vedením slabého
vedoucího? Pokud ano, jaký to mělo vliv na
Tvůj život nebo práci?

APLIKACE

Ježíš řekl, že "kdo by se mezi vámi chtěl stát
velkým bude vašim služebníkem a kdo by
chtěl být mezi vámi první, bude vaším
otrokem." Kde podle v. 9-11 získává Ježíš
svou konečnou odměnu? ...

2. Které lidi máš pod svou autoritou? Na
základě toho, co ses naučil od Ježíše, jsou
nějaké změny, které bys měl udělat v tom,
jak vedeš lidi svěřené pod Tvoji autoritu? Jak
můžeš využít svoji autoritu v jejich prospěch?
Jaká pomoc nebo vykazatelnost Ti v tom
může pomoct?
3.
- Potřebuji být pokornější.
- Potřebuji být nadšenější.
- Potřebuji být schopnější.
- Potřebuji se soustředit méně na to, aby lidé
chválili mě a víc na to, aby chválili druhé a
Boha.
Které z těchto čtyř prohlášení popisuje to, co
by Ti nejlépe pomohlo zvětšit svůj vliv jako
vedoucího? Jak na tom můžeš začít
pracovat? Jaká pomoc nebo vykazatelnost Ti
v tom může pomoct?

Amen

DALŠÍ ZDROJE
YouVersion:
Lead like Jesus

Life.Church (nebo také na YouTube)
Craig Groeschel: série "Selfless"

North Point, Andy Stanley
dostupné z: http://followseries.org/
Sedmý díl série s názvem: "Leading Great".

KRISTUS

KOMUNITA KA2DÝ

